I. UCHWAŁY PREZYDIUM KR PZD
Uchwała nr 335/2015
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia wytycznych określających zasady odbywania
walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w okresie niniejszej kadencji w PZD
oraz wzorów druków do przeprowadzenia tych zebrań
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców działając na podstawie § 134 ust. 2 pkt 1 i 7 statutu PZD, postanawia:
§1
Wprowadzić wytyczne w sprawie odbywania walnych
zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych w okresie niniejszej kadencji w Polskim Związku Działkowców oraz wzory druków do przeprowadzania tych zebrań, czyli:
I. Formularze obowiązkowe:
1. Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego
ROD (Konferencji Delegatów).
2. Regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczego
ROD.
3. Regulamin Konferencji Delegatów ROD.
4. Protokół Komisji Mandatowej Walnego Zebrania
Sprawozdawczego ROD.
5. Protokół Komisji Mandatowej Konferencji Delegatów.
6. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków Walnego
Zebrania Sprawozdawczego (Konferencji Delegatów).
7. Wzór uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
Zarządu ROD za ....................... rok.
8. Wzór uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD
w .......................... roku.
9. Wzór uchwały w sprawie wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia.

10. Wzór uchwały w sprawie planu pracy na
...................... rok.
11. Wzór uchwały w sprawie preliminarzy finansowych na ......................... rok.
II. Formularze fakultatywne:
1. Dla ROD, w których po raz pierwszy będzie odbywała się Konferencja Delegatów:
a) Regulamin Konferencji Delegatów;
b) Protokół Komisji Mandatowej Konferencji Delegatów.
2. Dla Walnych Zebrań (Konferencji Delegatów), na
których będą odbywać się wybory uzupełniające:
a) Protokół Komisji Wyborczej;
b) Wzór uchwały w sprawie wyników wyborów
uzupełniających;
c) Wzór uchwały w sprawie zamiany członka organu PZD.
3. Wzór wniosku zarządu ROD na walne zebranie/konferencję delegatów w sprawie realizacji
zadania inwestycyjnego (remontowego).
4. Wzór uchwały w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego).
5. Wzór uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z
Funduszu Samopomocowego.
§2
Wytyczne oraz wymienione w § 1 wzory druków stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

I WICEPREZES
/-/ Tadeusz JARZĘBAK

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r.

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

WYTYCZNE
w sprawie przeprowadzania
walnych zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych
Polskiego Związku Działkowców
w okresie kadencji
Niniejsze wytyczne wskazują zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach
działkowych zarządzanych przez stowarzyszenie ogrodowe Polski Związek Działkowców w okresie obecnej
kadencji w Związku.
Na opracowanie wytycznych do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych oraz formularzy dokumentów na okres kadencji pozwoliło wdrożenie ustawy
z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach
działkowych oraz zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym statutu PZD uchwalonego na XII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD.
Walne zebranie jest najwyższym organem PZD w

ROD, który podejmuje najważniejsze dla funkcjonowania ROD decyzje. Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo uczestniczenia w nim mają wyłącznie członkowie
PZD.
Dlatego też zarządy ROD muszą bezwzględnie przygotować imienną listę członków PZD w ROD oraz dopilnować, aby w zebraniu wzięły udział wyłącznie osoby
uprawnione. Niezbędne jest więc sprawdzanie dowodu
tożsamości przy podpisywaniu listy obecności. Należy pamiętać, że prawa członkowskie wykonuje się osobiście (§
14 ust. 2 statutu PZD), dlatego nie jest dopuszczalne zastępstwo członka PZD w czynnym udziale w walnym zebraniu sprawozdawczym (konferencji delegatów).

OBOWIĄZKI OKRĘGOWEGO ZARZĄDU PZD
Przed walnymi zebraniami sprawozdawczymi
1. Zaplanowanie pracy i zadań związanych z walnymi zebraniami sprawozdawczymi w ROD.
2. Opracowanie przez prezydium OZ i wdrożenie
systemu narad i szkoleń dla prezesów ROD.
3. Powołanie i przeszkolenie zespołu do obsługi
walnych zebrań nie tylko z prawa związkowego,
ale także aktualnych problemów Związku, a w
szczególności programu PZD uchwalonego na
XII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD i wynikającego z niego otwarcia ogrodów, pozyskiwania środków z funduszy europejskich oraz krajowych i rozwoju ROD.
4. Ustalenie kalendarza walnych zebrań.
5. Udzielenie pomocy w zorganizowaniu zebrań tym
ogrodom, które nie posiadają odpowiednich świetlic.

6. Ustalenie obsługi poszczególnych walnych zebrań przez członków powołanego przez OZ zespołu.
7. Przedstawienie na walnych zebraniach:
– aktualnych problemów Związku, a w szczególności programu PZD na kadencję uchwalonego na
XII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD i wynikającego z niego otwarcia ogrodów, pozyskiwania środków z funduszy europejskich oraz
krajowych i rozwoju ROD,
– działań Związku na rzecz ogrodów i działkowców,
– aktualnych problemów rodzinnych ogrodów
działkowych, zadań i roli organów Związku w
służbie działkowców.

OBOWIĄZKI ZARZĄDU ROD
Przed zebraniem:
1. Przygotowanie sprawozdania (merytorycznego
i finansowego) za poprzedni rok. Komisja rewizyjna ROD przygotowuje własne sprawozdanie
z działalności w poprzednim roku.
2. Przygotowanie projektu porządku obrad i regulaminu walnego zebrania (konferencji).
3. Uzgodnienie terminu walnego zebrania (konferencji) z okręgiem PZD.

4. Przygotowanie materiałów i projektów uchwał
dotyczących bieżącej działalności ogrodu wynikających z obowiązków walnego zebrania sprawozdawczego (przede wszystkim kalkulacja
wysokości opłat ogrodowych).
5. Przygotowanie kandydatów do przewodniczenia
walnemu zebraniu (konferencji).
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Zwołanie walnego zebrania (konferencji)
1. Zawiadomienie pisemne każdego członka PZD o
terminie, miejscu, porządku obrad walnego zebrania (konferencji) oraz miejscu i terminie wyłożenia do wglądu materiałów sprawozdawczych.
Wyłożenie materiałów powinno nastąpić na co
najmniej 7 dni przed walnym zebraniem (konferencją).
2. Zawiadomienie należy doręczyć za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio za pokwitowaniem na co najmniej 14 dni przed terminem
walnego zebrania (konferencji).
3. Zawiadomienie można wysłać pocztą elektroniczną, jeśli członek PZD wyrazi na to pisemną zgodę i poda adres poczty elektronicznej, na który ma
być wysłane zawiadomienie.

je zgodnie z zasadami obowiązującymi dla walnych zebrań), na których zaopiniowane zostaną
materiały sprawozdawcze i projekty uchwał,
WAŻNE
Zgodnie z § 167 statutu PZD delegaci wybrani
w sektorach w 2015 roku zachowują swoje mandaty
na okres całej bieżącej kadencji.
• W przypadku, gdy w ROD ubył delegat na
konferencje delegatów, w danym sektorze powinny być przeprowadzone wybory uzupełniające.
• W ogrodzie, w którym po raz pierwszy będzie
odbywała się konferencja delegatów, podczas
zebrań w sektorach należy wybrać delegatów,
którzy zachowają mandat do końca kadencji
w Związku, czyli do 2019 roku.

WAŻNE
Jeśli w zawiadomieniu zawarta zostanie informacja
o możliwości odbycia zebrania w drugim terminie
oraz pouczenie o tym, że uchwały podjęte w drugim
terminie są ważne i obowiązują bez względu na liczbę obecnych na zebraniu – walne zebranie może się
odbyć w drugim terminie (co najmniej pół godziny
po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym
terminie).

– w zebraniach w sektorach biorą udział członkowie zarządu ROD.
WAŻNE
Członkowie PZD mający prawo uczestniczenia
w zebraniach w sektorach i delegaci na konferencję
powinni być bezwzględnie zawiadamiani pisemnie
o terminie, miejscu i porządku zebrania.

4. Przygotowanie materiałów niezbędnych w czasie
trwania walnego zebrania (konferencji):
• lista obecności zawierająca wykaz członków PZD
w ROD (lista delegatów wybranych na zebraniach sektorów),
• dokumenty załączone jako wzory do niniejszych
wytycznych.
5. W ROD, w których będą odbywać się konferencje delegatów:
– przeprowadzenie zebrań w sektorach (zwołuje się

Pierwszy i drugi termin dotyczy tylko zebrania sektora i walnego zebrania. Konferencja delegatów odbywa się tylko w pierwszym terminie przy obecności
ponad połowy delegatów wybranych na zebraniach
sektorów.
6. Walne zebrania sprawozdawcze/konferencje delegatów w ROD odbywają się do dnia 15 maja danego roku (§ 59 ust. 2 statutu PZD).

Przebieg walnego zebrania
1. Otwarcie zebrania (prezes lub w jego zastępstwie
I wiceprezes), wybór przewodniczącego i prezydium zebrania.

z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na terenie działek w ROD nie dopuszcza sprawowania
mandatu w jakimkolwiek organie Związku przez
osobę, która w sposób rażący narusza statutowe
obowiązki członka PZD, czyli pobudowała ponadnormatywną altanę, zamieszkuje na terenie
działki, wykorzystuje działkę niezgodnie z jej
ustawowym celem).

WAŻNE
Przewodniczącym walnego zebrania nie może być:
• prezes zarządu ROD (§ 34 ust. 5 statutu PZD),
• przewodniczący komisji rewizyjnej ROD (§ 34
ust. 5 statutu PZD),
• odwołani członkowie organów (§ 34 ust. 5 statutu PZD),
• osoby rażąco naruszające przepisy związkowe
(Uchwała nr 1/IV/2015 Krajowej Rady PZD

2. Ustalenie, czy walne zebranie można rozpocząć
w pierwszym terminie. Winien to ustalić Prezes
Zarządu ROD na podstawie listy obecności.
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WAŻNE
Prawomocność:
• Walne zebranie w pierwszym terminie jest
ważne, jeśli bierze w nim udział ponad połowa
członków PZD danego ROD.

6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny
działalności (merytorycznej i finansowej) Zarządu i wniosku o przyjęcie sprawozdań.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
8. Dyskusja.
9. Zatwierdzenie sprawozdań.
10. Wybory uzupełniające (w razie potrzeby).

• Uchwały walnego zebrania odbytego w drugim
terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych obecnych na tym zebraniu.

WAŻNE
• Jeśli z jakiegoś powodu ubył delegat na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD wybrany na walnym zebraniu w 2015 roku, należy przeprowadzić wybory uzupełniające.
• Jeżeli od ostatnich wyborów zmniejszył się
skład Zarządu ROD lub Komisji Rewizyjnej
ROD walne zebranie ma prawo w drodze wyboru uzupełnić skład.
• Jeśli Zarząd lub Komisja Rewizyjna ROD dokooptowały do swego składu członka, walne
zebranie ma prawo wybrać w jego miejsce inną osobę i wygasić mandat dokooptowanemu.
Jeśli natomiast walne zebranie nie dokona wyboru, oznacza to, że dokooptowanie zostało zatwierdzone.
11. Podjęcie uchwał.

• Uchwały konferencji delegatów są ważne, jeżeli zostały podjęte przy obecności ponad połowy liczby wybranych delegatów.
3. Zatwierdzenie porządku zebrania i regulaminu
obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
• Wybór Komisji Wyborczej – w przypadku, gdy będą przeprowadzane wybory uzupełniające delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów, do Zarządu,
Komisji Rewizyjnej ROD.
5. Przedstawienie sprawozdań:
– zarządu ROD z działalności w ubiegłym roku,
– finansowego za ubiegły rok,
– komisji rewizyjnej ROD za ubiegły rok.

Walne zebranie uchwala:
2) opłatę ogrodową energetyczną – dotyczy działkowców, których działki są podłączone do sieci
ogrodowej i jest uchwalana kwotowo od działki,
3) opłatę ogrodową wodną – ponieważ dotyczy
działkowców, których działki podłączone są do
sieci ogrodowej i jest uchwalana kwotowo od
działki,
4) opłatę za wywóz śmieci – może być uchwalona
oddzielnie, ponieważ stanowi znaczny koszt
funkcjonowania ROD,
5) zadanie inwestycyjne lub remontowe (dla każdego oddzielnie) na wniosek Zarządu ROD,
6) może podjąć uchwałę w sprawie obniżenia opłaty ogrodowej wobec działkowców, którzy z innego tytułu ponoszą obciążenia finansowe, w wysokości nie przewyższającej tych obciążeń,
7) może podjąć uchwałę o powołaniu innej osoby
w miejsce dokooptowanej do organu PZD
w ROD pomiędzy walnymi zebraniami. Jeśli
taka uchwała zostanie podjęta mandat osoby
dokooptowanej przed walnym zebraniem wygasa z mocy § 40 ust. 2 statutu PZD.

1) opłaty ogrodowe i termin ich uiszczenia
WAŻNE
Zarząd ROD przygotowując na walne zebranie
proponowaną wysokość opłaty ogrodowej, sumuje
prognozowane wydatki związane z funkcjonowaniem
ROD - zarządzanie ROD, ochrona, konserwacje infrastruktury, koszty prac porządkowych, podatki i
opłaty. Sumę planowanych wydatków dzieli się przez
ilość m2 pod działkami i do otrzymanego wyniku
opłaty dodaje się partycypację uchwaloną przez KR
PZD (§ 145 ust. 2 statutu PZD) – w ten sposób otrzymujemy kwotę opłaty ogrodowej za 1 m2 działki.
Na zebraniu należy przedstawić składniki opłaty
ogrodowej, bo według tego zarząd ROD będzie musiał rozliczyć się przed członkami PZD na kolejnym
walnym zebraniu oraz przed wszystkimi działkowcami nie później niż do 1 lipca przedstawiając informację finansową za poprzedni rok (art. 33 ust. 3 i 4
ustawy o ROD). Cele na jakie może być uchwalona
opłata ogrodowa określa dokładnie art. 33 ust. 2 ustawy o ROD.
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Walne zebranie nie może uchwalić:
1) wysokości składki członkowskiej za przynależność do PZD,
2) wysokości partycypacji,
3) wysokości opłat ogrodowych wnoszonych przez
nowego działkowca wynikających z § 147 ust. 1 pkt
1 – przeznaczonej na inwestycje – kompetencja zarządu ROD oraz z § 147 ust. 1 pkt 2 statutu PZD –
przeznaczone na wydatki związane z zarządzaniem
ROD – kompetencja okręgowego zarządu PZD,
4) wysokości odsetek - obowiązują odsetki ustawowe,
5) opłat za przeniesienie prawa do działki – nie wolno pobierać żadnych opłat od tych czynności,

6) innych opłat nie mieszczących się w ramach
uprawnień statutowych, np. za wjazd na teren
ogrodu.
WAŻNE
• Uchwalone przez walne zebranie opłaty obowiązują wszystkich działkowców w ROD, nie
tylko członków PZD.
• Opłaty przypisane są do działki i wnosi się je
raz w roku, niezależnie od tego ilu użytkowników zmienia się w ciągu roku na danej działce.

Po walnym zebraniu
1. Przekazanie w ciągu 14 dni od zakończenia zebrania następujących dokumentów z walnego zebrania (konferencji) do okręgu PZD:
– uwierzytelnione przez przewodniczącego walnego zebrania i aktualnego prezesa zarządu ROD,
ostemplowane pieczęcią ROD kopie podjętych
uchwał wraz z załącznikami,
– protokół powołanej na walnym zebraniu komisji
mandatowej,
– protokół komisji uchwał i wniosków,
– protokół z walnego zebrania,
– protokół komisji wyborczej - jeśli dokonano wyboru członka organu w miejsce dokooptowanego
i ankiet nowo wybranych członków organów.
2. Do dnia 1 lipca każdego roku przedstawienie
działkowcom informacji finansowej dotyczącej prowadzenia ROD za ubiegły rok (art. 33
ust. 3 ustawy o ROD). Informacja winna zawierać wpływy i wydatki prowadzonego ROD w podziale na źródła pochodzenia i wydatkowane cele,
a także zestawienie środków wpłacanych przez
działkowców w podziale na pozycje wymienione
w art. 33 ust. 2 ustawy o ROD, tj.:
a) wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej,

b) opłaty za dostawę mediów, energii elektrycznej
i wody w części dotyczącej terenu ogólnego i
infrastruktury ogrodowej,
c) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne,
d) wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
e) wydatki związane z zarządzaniem ROD.
Informację należy udostępnić w sposób umożliwiający każdemu działkowcowi zapoznanie się z nią
(na tablicach ogrodowych).
3. Zawiadomienie działkowców o wysokości opłat
ogrodowych, a także o ich zmianach – ewentualnych podwyżkach w stosunku do poprzedniego roku. Zawiadomienie musi być upowszechnione co najmniej na 14 dni przed uchwalonym
na walnym zebraniu terminem wnoszenia opłat,
nie później jednak, niż do końca miesiąca poprzedzającego ten termin (art. 34 ust. 1 ustawy
o ROD). Zawiadomienia dokonuje się poprzez
zamieszczenie informacji w miejscu umożliwiającym każdemu działkowcowi zapoznanie się
z nią, a w szczególności poprzez zamieszczenie
jej na tablicach ogrodowych lub stronie internetowej ROD (§ 146 ust. 1 statutu PZD).

OBOWIĄZKI OKRĘGOWEGO ZARZĄDU PZD
Po odbyciu zebrań w okręgu:
1. Dokonanie analizy zgodności odbytych walnych
zebrań (konferencji) z przepisami związkowymi
i ustawą o ROD (zwołanie, przebieg, terminowość).
2. Przeprowadzenie analizy podjętych uchwał pod
względem ich zgodności z przepisami związkowymi i powszechnie obowiązującymi.

3. Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących
walnych zebrań i podjętych na nich uchwał, a w
szczególności:
a) unieważnienia zebrań, które nie wypełniły obowiązków statutowych,
b) uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał
sprzecznych z przepisami związkowymi, po-
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wszechnie obowiązującymi lub nie będących w
kompetencjach walnych zebrań.
c) wyciągnięcia statutowych konsekwencji w stosunku do zarządów ROD, które nie zwołały
walnych zebrań lub nie wywiązały się z obowiązków dotyczących walnych zebrań,
4. Podjęcie uchwały w sprawie oceny przebiegu
walnych zebrań.

5. Przekazanie do Krajowej Rady PZD sprawozdania z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych.
6. Przyjęcie przez OZ PZD zbiorczego sprawozdania finansowego z ROD za ubiegły rok i zbiorczego preliminarza finansowego z ROD na rok
bieżący i przekazanie ich do KR PZD.

Prezydium Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców
Warszawa, dn. 17 grudnia 2015 r.

Uchwała nr 337/2015
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 17 grudnia 2015 roku
w sprawie wydania broszury z wytycznymi i drukami do przeprowadzenia walnych
ebrań sprawozdawczych w ROD w okresie kadencji
Prezydium Krajowej Rady PZD korzystając z uprawnień zawartych § 134 ust. 2 pkt 1 statutu PZD, postanowiło:

druków do przeprowadzania tych zebrań.
§2
Broszura będzie przeznaczona dla zarządów ROD, komisji rewizyjnych ROD, osób obsługujących walne zebrania z ramienia okręgowych zarządów PZD.

§1
Wydać w nakładzie 20 000 egzemplarzy broszurę zawierającą wytyczne na walne zebrania sprawozdawcze
w ROD na okres niniejszej kadencji oraz wzory druków
do przeprowadzenia tych zebrań przyjętych uchwałą nr
335/2015 Prezydium KR PZD z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia wytycznych określających zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w
ROD w okresie niniejszej kadencji w PZD oraz wzorów

§3
Koszty druku i dystrybucji do okręgów PZD pokryć ze
środków budżetowych Krajowej Rady PZD.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
/-/ Barbara KOROLCZUK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dn. 17 grudnia 2015 r.

Uchwała nr 338/2015
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie upoważnienia zarządów ROD do występowania z wnioskami o wsparcie finansowe
z Funduszy Europejskich
Prezydium KR PZD, działając na podstawie § 134 ust.
2 pkt 7 statutu PZD oraz uchwały nr 3/XXX/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 25 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia założeń dla struktur PZD w zakresie pozyskiwania
środków unijnych na potrzeby PZD i ROD, postanawia:

§1
1. Upoważnić zarządy ROD do występowania z
wnioskami o wsparcie finansowe z Funduszy Europejskich w ramach programów unijnych, przed
uzyskaniem zgody walnego zebrania na realizację
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zadania inwestycyjnego lub remontowego w
ROD, w sytuacji, gdy terminy naboru wniosków
kończą się przed terminem walnego zebrania.
2. Dla ważności działań podjętych przez zarządy
ROD, o których mowa w ust. 1, niezbędne jest
ich zatwierdzenie przez walne zebranie oraz podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego/remontowego w ROD.
3. W przypadku braku akceptacji wniosku przez

walne zebranie, zobowiązać zarząd ROD do wycofania ww. wniosku.
4. Zobowiązać okręgi do sprawowania nadzoru nad
wypełnianiem powyższej uchwały przez zarządy
ROD.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE
Jednym z priorytetowych zadań wynikających z XII
Krajowego Zjazdu PZD, jest pozyskiwanie środków
unijnych na rozwój rodzinnych ogrodów działkowych.
W tym celu zarówno Krajowa Rada PZD, jak i okręgi
podjęły szereg działań zmierzających do wyzwolenia inicjatyw w ogrodach, aby występowały o dotacje z funduszy unijnych. W wielu województwach, w których
działają Regionalne Programy Operacyjne, ogłoszono
już terminy naboru wniosków umożliwiających uzyskanie wsparcia finansowego. Niekiedy zakończenie procesu składania wniosków przypada w terminie, który

uniemożliwia już odbycie walnego zebrania w ROD,
które jest jedynym organem uprawnionym do wyrażania
zgody na realizację inwestycji i remontów w ROD. Zatem, aby nie zamykać tym ogrodom możliwości skorzystania ze środków unijnych, Prezydium KR PZD
postanowiło upoważnić zarządy ROD do składania
wniosków o dotacje unijne przed uzyskaniem zgody walnego zebrania na realizację zadania inwestycyjnego lub
remontowego w ROD. Jednakże warunkiem koniecznym
jest późniejsze potwierdzenie przez walne zebranie działań podjętych przez zarząd ROD.

WICEPREZES
/-/ Tadeusz JARZĘBAK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała nr 350/2015
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej w ROD
Prezydium Krajowej Rady PZD działając na podstawie § 134 ust. 2 pkt. 2 statutu PZD, postanawia:

na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Opłatę wodną należy przyjąć w odrębnej uchwale w sprawie opłaty wodnej.
3. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 2 z podaniem terminu wnoszenia opłaty wodnej przygotowuje i przedkłada na walnym zebraniu zarząd
ROD.

§1
1. Wprowadzić zasady ustalania i rozliczania opłaty wodnej w rodzinnych ogrodach działkowych
korzystających z wody dostarczanej przez dostawcę zewnętrznego. Opłaty wodnej nie stosuje
się w rodzinnych ogrodach działkowych korzystających z własnych ujęć.
2. Opłata wodna ma na celu pokrycie kosztów związanych z ubytkami wody.

§3
1. Zarząd ROD proponuje wysokość opłaty wodnej
na dany rok z uwzględnieniem w szczególności
kosztów wynikających z:
a) ubytków wody w sieci (różnica między wodomierzami głównymi a sumą wskazań wodomierzy na poszczególnych działkach),

§2
1. Opłatę wodną uchwala corocznie walne zebranie
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b) ubytków wody z powodu awarii sieci w ciągu
sezonu,
c) napełnienia sieci wodą na początku sezonu
(wiosna) oraz zrzutu wody na koniec sezonu
(jesień).
d) dokonania odczytów wskazań wodomierzy na
poszczególnych działkach.
2. Wysokość opłaty wodnej ustalana jest na podstawie danych z roku ubiegłego, z uwzględnieniem
nadwyżek i niedoborów.
3. W przypadku wystąpienia nadwyżki nie można
jej przeznaczyć na cele inne niż obniżenie opłaty
wodnej w kolejnym roku oraz na nakłady na sieć
wodną ogrodową.
4. Opłatę wodną wnoszą działkowcy, których działki podłączone są do sieci ogrodowej.
5. Opłata wodna stanowi iloraz kosztów, o których
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały i liczby
działkowców podłączonych do sieci ogrodowej.

b) opłaty za dostawę wody przeznaczonej na teren
ogólny i infrastrukturę ogrodową.
2. Opłaty, o którym mowa w ust. 1 określa się
w uchwale walnego zebrania w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia.
3. Opłaty, o którym mowa w ust. 1 pokrywane są
przez wszystkich działkowców, niezależnie od
podłączenia działek do sieci ogrodowej.
4. Opłaty za indywidualne zużycie wody wyliczane
są w oparciu o odczyty wodomierzy na poszczególnych działkach.
§5
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2016 r.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc:
a) uchwała nr 109/2012 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zasad
ustalania i rozliczania opłaty wodnej w rodzinnych ogrodach działkowych
b) uchwała 286/2015 Prezydium Krajowej Rady
PZD z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zasad
ustalania i rozliczania opłaty wodnej w rodzinnych ogrodach działkowych.

§4
1. W uchwale w sprawie opłaty wodnej nie
uwzględnia się:
a) kosztów konserwacji sieci, bieżących napraw
i usuwania awarii sieci wodociągowej,

WICEPREZES
/-/ Tadeusz JARZĘBAK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała nr 351/2015
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 17 grudnia 2015 roku
w sprawie Rejestru Członków Organów PZD
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców działając na podstawie § 162 ust. 2 statutu PZD,
postanawia co następuje:

tyczącej członków organów PZD w ROD z obszaru działania Okręgu,
2) Prezydium Krajowej Rady – w części dotyczącej członków organów PZD w okręgach i jednostce krajowej.
2. Rejestr Członków Organów PZD nie obejmuje
walnych zebrań (konferencji delegatów) okręgowych zjazdów delegatów i Krajowego Zjazdu
Delegatów.

§1
Niniejsza uchwała określa zasady prowadzenia i funkcjonowania Rejestru Członków Organów PZD oraz szczegółowe zasady wydawania wypisów z tego Rejestru.
§2
1. Rejestr Członków Organów PZD, zwany dalej
„rejestrem”, prowadzą:
1) okręgowy zarząd (jego prezydium) – w części do-

§3
1. Rejestr prowadzi się w formie pisemnej lub elektronicznej pozwalającej na sporządzanie wydruków.
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2. Do rejestru prowadzonego w formie pisemnej dane wprowadza się w sposób czytelny, a zmiany
dokonane w rejestrze potwierdza się podpisem.

strze lub wykreślenia z rejestru.
3. Akta rejestrowe nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

§4
1. Rejestr Członków Organów PZD zawiera następujące dane i informacje:
1) datę dokonania wpisu,
2) jednostkę organizacyjną,
3) organ samorządu PZD,
4) imię i nazwisko,
5) funkcję w organie (członkostwo w prezydium
organu),
6) nazwa ROD, w którym posiada prawo do
działki,
7) numer ewidencyjny PESEL,
8) adres korespondencyjny,
9) numer telefonu,
10) datę dokonania zmiany lub wykreślenia wpisu.
2. Wpisu do rejestru dokonuje się pod kolejnym numerem.
3. Wpis w rejestrze nie może być usuwany.

§8
Prezes (przewodniczący) właściwego organu PZD zobowiązany jest do niezwłocznego powiadamiania o wszelkich
zmianach w składzie organu PZD lub danych dotyczących
członka organu, o których mowa w § 2 ust. 1.
§9
1. Wypis z rejestru stanowi potwierdzenie sprawowania mandatu w organie PZD.
2. Wypis z rejestru wydawany jest na pisemny wniosek.
3. Osoby lub organy Związku bezpośrednio zainteresowane mogą żądać wydania urzędowo poświadczonych wypisów z rejestru.
4. Wypisy, o których mowa w ust. 1, mogą być także wydawane innym osobom i organom mającym
w tym interes prawny.
5. Odmowa wydania wypisu z rejestru następuje w
formie pisemnej, podpisanej odpowiednio przez
Prezesa/Wiceprezesa Okręgowego Zarządu PZD
lub Prezesa/Wiceprezesa PZD.
6. Wzory wypisów z rejestru stanowią załączniki nr
1 i nr 2 do uchwały.

§5
Dane z Rejestru Członków Organów PZD mogą być
wykorzystane jedynie do celów statutowych PZD.
§6
1. Podstawę wpisu do rejestru stanowi dokument potwierdzający uzyskanie mandatu członka organu.
2. Podstawa wykreślenia z rejestru stanowi dokument potwierdzający utratę mandatu członka organu.

§ 10
Nadzór nad prowadzeniem rejestru w części dotyczącej członków organów PZD w ROD sprawuje Prezydium
Krajowej Rady PZD.
§ 11
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
obowiązująca uchwała nr 12/2008 Prezydium Krajowej
Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie Rejestru Członków Organów PZD.

§7
1. Dla każdej osoby wpisanej do rejestru prowadzi
się oddzielne akta rejestrowe.
2. Akta rejestrowe składają się z dokumentów będących podstawą dokonania wpisu do rejestru,
zmiany jego treści, wniosków o wydanie wypisu,
wezwań i upomnień, korespondencji ogólnej oraz
dokumentów dotyczących zmiany wpisu w reje-

§ 12
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPREZES
/-/ Tadeusz JARZĘBAK

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r.
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PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Uchwała nr 355/2015
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie dostarczania Informatora działkowca
do rodzinnych ogrodów działkowych w roku 2016
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, doceniając rolę Informatora działkowca jako narzędzia komunikacji z członkami Związku postanawia:
§1
Dostarczać Informator działkowca do rodzinnych
ogrodów działkowych z przeznaczeniem na tablice ogrodowe dostępne wszystkim działkowcom według następujących kryteriów uwzględniających liczbę działek w
ogrodach:
1) do 100 działek
1 egzemplarz
2) od 100 do 200 działek
2 egzemplarze
3) od 201 do 500 działek
3 egzemplarze
4) od 500 do 1000 działek
4 egzemplarze
5) powyżej 1000 działek
5 egzemplarzy
Jeśli w ogrodzie występuje większe zapotrzebowanie

na Informator działkowca, ze względu na liczbę terenów
ROD, okręgowe zarządy PZD zobowiązane są zgłosić
ten fakt do Krajowej Rady PZD. Większa, indywidualnie
przyznana, ilość Informatora działkowca zostanie
uwzględniona przy wysyłce.
§2
Zarządy ROD zobowiązuje się do wywieszania otrzymanych Informatorów działkowca na tablicach wewnątrz ogrodu.
§3
Koszty wydania i dystrybucji pokrywa Krajowa Rada
PZD ze środków statutowych.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
/-/ Barbara KOROLCZUK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała nr 356/2015
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie dostarczania miesięcznika „działkowiec”
do rodzinnych ogrodów działkowych w roku 2016
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców realizując § 2 uchwały nr 6/III/2015 Krajowej Rady PZD z 1
października 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad
funkcjonowania Funduszu Oświatowego Polskiego
Związku Działkowców postanawia:
§1
1. Wszystkie rodzinne ogrody działkowe w roku 2016
zaopatrywane będą w miesięcznik „działkowiec” począwszy od numeru 1/2016.
2. Koszty 12 numerów miesięcznika „działkowiec” w
roku 2016 oraz koszty wysyłki, pokrywane będą z Funduszu Oświatowego Krajowej Rady Polskiego Związku
Działkowców.

§2
Rodzinne ogrody działkowe będą otrzymywały miesięcznik „działkowiec” według następujących zasad
uwzględniających liczbę działek w ogrodach:
1) do 100 działek
2) od 100 do 200 działek
3) od 200 do 500 działek
4) od 500 do 1000 działek
5) powyżej 1000 działek

1 egzemplarz,
2 egzemplarze,
3 egzemplarze,
4 egzemplarze,
5 egzemplarzy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
/-/ Barbara KOROLCZUK

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r.
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PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Uchwała nr 357/2015
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych PZD i członków organów PZD w Biuletyn Informacyjny w roku 2016 oraz finansowania kosztów jego wydania
Biuletyn Informacyjny PZD Uchwałą Nr
8/XXIV/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców został uznany oficjalnym publikatorem Związku. Biuletyn jest podstawowym i najszerszym źródłem informacji o działalności Związku dla zarządów i komisji ROD, a także działkowców. Uznając jego niezwykle ważną funkcję komunikacyjną, a także ze względu na jego wysoki poziom
merytoryczny i zawarte w nim treści Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców postanawia:

§3
Biuletyn Informacyjny dostarczany będzie przez Krajową Radę PZD, z tym że do członków władz okręgowych za pośrednictwem okręgowego zarządu PZD.
§4
Koszty wydania Biuletynu Informacyjnego pokrywane będą ze środków przeznaczonych na działalność statutową przez:
1) okręgowe zarządy PZD za:
a) 4 numery Biuletynu dla rodzinnych ogrodów
działkowych,
b) wszystkie numery Biuletynu dostarczane członkom organów okręgowych,
2) Krajową Radę PZD za:
a) numery Biuletynu dostarczane rodzinnym ogrodom działkowym ponad ilość określoną w pkt 1
ppkt a,
b) wszystkie numery Biuletynu dostarczane członkom organów krajowych,
c) wszystkie numery Biuletynu dostarczane krajowym instruktorom SSL.

§1
Kontynuować w roku 2016 wydawanie i dostarczanie
Biuletynu Informacyjnego PZD do jednostek organizacyjnych PZD i członków organów PZD.
§2
Biuletyn Informacyjny wydawany przez Krajową Radę PZD w 2016 r. otrzymywać będą:
1) rodzinne ogrody działkowe w ilości:
a) 1 egzemplarz dla ROD liczących do 500 działek,
b) 2 egzemplarze dla ROD liczących powyżej 500
działek,
2) członkowie okręgowych zarządów, okręgowych
komisji rewizyjnych,
3) członkowie Krajowej Rady PZD, Krajowej Komisji Rewizyjnej,
4) instruktorzy krajowi Społecznej Służby Instruktorskiej.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do Biuletynów Informacyjnych datowanych na
2016 r.

SKARBNIK
/-/ Barbara KOROLCZUK

PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała nr 362/2015
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 18 grudnia 2015 r.
w sprawie przeciwdziałania budownictwu ponadnormatywnemu oraz zamieszkiwaniu
na terenie działek w ROD
mieszkiwania na terenie działek w ROD do przygotowania, opracowania i wydania uchwały regulującej problem
ponadnormatywnych altan, zamieszkiwania na działkach
i bytowania na nich osób bezdomnych, postanawia:

Prezydium Krajowej Rady PZD działające na podstawie zobowiązania zawartego w uchwale nr 1/IV/2015
Krajowej Rady PZD z dnia 25 listopada 2015 roku w
sprawie budownictwa ponadnormatywnego oraz za-
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§1
W celu zapobiegania i wyeliminowania zjawiska budownictwa ponadnormatywnego na terenie działek w ROD
zobowiązać zarządy ROD do podejmowania działań polegających na:
1. Szerokim informowaniu działkowców o obowiązujących przepisach prawnych dotyczących altan
ogrodowych oraz konsekwencjach ich nie przestrzegania: na walnych zebraniach, poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogrodowych,
zamieszczanie na stronach internetowych ROD,
podczas załatwiania formalności związanych
z nabyciem lub przeniesieniem prawa do działki
w ROD.
2. Wyposażeniu każdego nowego działkowca w bezpłatny regulamin ROD.
3. Systematycznym przeglądzie zagospodarowania
działek w ROD. Zarząd ROD powinien powołać
komisję dokonującą przeglądu działek. Wyniki
przeglądu w formie protokołu komisja przedstawia na posiedzeniu zarządu ROD, który podejmuje decyzje w stosunku do działkowców naruszających obowiązujące przepisy prawne.
4. Egzekwowaniu od działkowców pisemnych
wniosków o zamiarze budowy, rozbudowy czy
nadbudowy altany.
5. Zobowiązaniu działkowców, wobec których istnieje podejrzenie posiadania ponadnormatywnej
altany do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego zgodność wybudowanej altany działkowej z obowiązującymi przepisami.
6. Systematycznym monitorowaniu prac na terenie
ROD związanych z budową, rozbudową czy nadbudową altan.
7. Podejmowaniu decyzji o wstrzymaniu budowy,
rozbudowy czy nadbudowy altany w celu usunięcia nieprawidłowości w przypadku stwierdzenia,
że przebiega z naruszeniem obowiązujących
przepisów.
§2
W przypadku istnienia ponadnormatywnej altany na terenie działki zarząd ROD zobowiązany jest do:
1. Bezwzględnego zgłoszenia do nadzoru budowlanego każdej ponadnormatywnej altany w ROD.
Ten obowiązek wynika z art. 13 ustawy o ROD.
2. W przypadku braku działań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zarząd ROD winien
złożyć zażalenie na jego bezczynność do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Jeśli ten nie podejmie działań – skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność organu.
3. W przypadku potwierdzenia przez nadzór budowlany naruszenia prawa – zarząd ROD dokona wy-

powiedzenia umowy dzierżawy działkowej na
podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o ROD.
4. Po wygaśnięciu prawa do działki z dniem upływu
wypowiedzenia zarząd ROD wzywa na piśmie
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) byłego
działkowca do wydania w określonym terminie
działki wolnej od naruszeń prawa.
5. W przypadku nie wydania działki, wystąpienie do
sądu powszechnego z pozwem o wydanie działki
wolnej od naruszeń prawa.
6. Zawiadomienie właściwego urzędu gminy, który
winien obciążyć właściciela altany podatkiem
wynikającym z ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i opłatach lokalnych, gdyż zgonie z art. 7 ust. 1 pkt 12 zwalnia się od podatku
położone na terenie ROD budynki nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach
prawa budowlanego dla altan.
§3
W przypadku stwierdzenia zaistnienia próby przeniesienia prawa do działki na której posadowiona jest ponadnormatywna altana, zarząd ROD informuje osobę
składającą wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa do działki o stwierdzonej na tej działce samowoli budowlanej oraz nie przysługiwaniu wynagrodzenia
za ponadwymiarową altanę (art. 42 ust. 1 ustawy
o ROD).
W przypadku zaistnienia takiego stanu faktycznego,
zarząd ROD może zatwierdzić umowę przeniesienia prawa do działki wówczas, jeśli osoba zainteresowana złoży oświadczenie o zobowiązaniu się do doprowadzenia
ponadnormatywnej altany działkowej do rozmiarów
zgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakreślonym terminie pod groźbą wypowiedzenia umowy.
§4
W celu przeciwdziałania zamieszkiwaniu na terenie działek w ROD zarządy ROD zobowiązane są do podejmowania następujących działań:
1. Szerokiego informowania działkowców o zakazie zamieszkiwania w altanach działkowych oraz
o sankcjach, jakie ustawa o ROD i statut PZD
przewiduje w wyniku nie przestrzegania tego zakazu: na walnych zebraniach, poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogrodowych, zamieszczanie na stronach internetowych ROD, podczas
załatwiania formalności związanych z nabyciem
lub przeniesieniem prawa do działki w ROD.
2. Nieodpłatne wyposażenie każdego działkowca
w regulamin ROD.
3. Systematycznego przeglądu działek w ogrodzie
w pod kątem zamieszkiwania w altanach.
4. W wypadku stwierdzenia zamieszkiwania w alta-
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nie działkowej osoby posiadającej prawo do
działki, wdrożenie procedury wypowiedzenia
umowy dzierżawy działkowej zgodnie z art. 36
ustawy o ROD.
5. W wypadku stwierdzenia zamieszkiwania w altanie działkowej osoby bezdomnej – występowanie
do straży miejskiej, policji w celu podjęcia działań, które zapewnią przeniesienie osób przebywających na działkach do zorganizowanych przez
miasto/gminę ośrodków pomocy społecznej.
6. Współpraca z samorządami terytorialnymi w celu pomocy w problemach mieszkaniowych osób
zamieszkujących na terenie działek.
7. Stała współpraca ze strażą miejską, policją, ośrodkami pomocy społecznej w celu udzielenia pomocy osobom bezdomnym bytującym w altanach
działkowych w okresie jesienno-zimowym.
8. Przekazywania informacji o bytowaniu w altanach na terenie ROD bezdomnych do ośrodków
pomocy społecznej lub innych jednostek powołanych w celu przeciwdziałania bezdomności.

2. Informowania na posiedzeniach okręgowych zarządów, naradach z aktywem ogrodowym o wewnątrzzwiązkowych uregulowaniach dotyczących przeciwdziałaniu budownictwu ponadnormatywnemu i zamieszkiwaniu na terenie ROD.
3. Stałego zamieszczania na stronie internetowej
okręgu materiałów publicystycznych dotyczących przeciwdziałaniu ponadnormatywnemu budownictwu oraz zamieszkiwaniu na terenie ROD.
4. Udzielenia zarządom ROD, w których istnieje
problem ponadnormatywnych altan oraz zamieszkiwania wszelkiej pomocy organizacyjnej i prawnej w celu wyegzekwowania przestrzegania prawa w ROD.
5. Koordynowania i monitorowania działań zarządów ROD.
6. Egzekwowania od zarządów ROD wykonania
niezbędnych czynności.
7. Kontrolowania podjętych działań mających na celu zapobieganie i eliminowanie problemu budownictwa ponadnormatywnego oraz zamieszkiwania
w ROD.

§5
Zarząd ROD zobowiązany jest do pozbawienia członkostwa w PZD tych członków zwyczajnych, którzy posiadają ponadnormatywne altany, a także zamieszkujących na terenie ROD. Takie osoby należy pozbawić
możliwości uczestniczenia w zarządzaniu ROD, a więc
brania udziału w walnym zebraniu.

§8
Okręgowe zarządy przejmą od zarządów ROD prowadzenie postępowania administracyjnego lub sądowego w
każdej sytuacji, w której zarząd ROD nie będzie mógł
podołać wymogom takiego postępowania. Dotyczy to
również sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia w procesie egzekwowania przestrzegania przepisów
prawnych dotyczących budownictwa ponadnormatywnego oraz zamieszkiwania na terenie ROD.

§6
Osoby rażąco naruszające prawo poprzez posiadanie na
działce ponadnormatywnej altany lub zamieszkujące na
terenie ROD jako członkowie zwyczajni PZD nie mogą
być wybierane w skład żadnego organu Związku, ani na
żadną wybieralną funkcję, np. na przewodniczącego walnego zebrania.

§9
W szczególnych przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia w procesie egzekwowania przestrzegania przepisów prawnych dotyczących zamieszkiwania
i budownictwa ponadnormatywnego od działkowców na
terenie ROD, okręgowe zarządy powinny przeprowadzać przeglądy zagospodarowania działek pod kątem
zgodności altan z obowiązującymi przepisami, zgłaszać
ponadnormatywne budowle do nadzoru budowlanego,
a także wypowiadać umowy dzierżawy działkowej i pozbawiać członkostwa w PZD.

§7
Okręgowe zarządy zobowiązane są do:
1. Informowania działkowców o obowiązujących
przepisach prawnych dotyczących altan ogrodowych oraz zamieszkiwania na terenie ROD oraz
konsekwencjach ich nie przestrzegania na szkoleniach dla nowych działkowców oraz poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej
okręgu.

§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I WICEPREZES
/-/ Tadeusz JARZĘBAK

Warszawa, dnia 18 grudnia 2015 r.
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PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Uchwała nr 364/2015
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie pełnomocnictw dla zarządów ROD do występowania o dofinansowanie
z funduszy europejskich, krajowych i lokalnych
Prezydium Krajowej Rady PZD, działając na podstawie § 134 ust. 2 pkt. 6 i 7 w zw. z § 109 ust. 2 pkt. 8 Statutu PZD, w celu określenia trybu wydawania pełnomocnictw do reprezentowania PZD przy czynnościach
związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem dofinansowania działań podejmowanych w ROD ze środków publicznych, postanawia:

§3
1. Prezydium okręgowego zarządu PZD jest zobowiązane do wystąpienia do Prezydium KR PZD z
wnioskiem o wydanie zgodnie z zasadami określonymi w § 135 ust. 3 Statutu PZD pełnomocnictwa na dokonywanie czynności, o których
mowa w § 1, z prawem udzielenia dalszego pełnomocnictwa, na rzecz członków zarządu ROD.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 podejmowany
jest w formie uchwały Prezydium OZ PZD, w
której wskazane zostają osoby wchodzące w
skład Prezydium OZ PZD, na rzecz których ma
nastąpić udzielenie pełnomocnictwa.
3. W oparciu o wniosek wskazany w ust. 1, następuje wystawienie pełnomocnictwa i przekazanie go
do okręgu PZD w 3 egzemplarzach. Z przekazanego pełnomocnictwa można dokonywać odpisy
w sposób przewidziany prawem.

§1
1. Określić tryb wydawania pełnomocnictw do reprezentowania PZD przy czynnościach związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem dofinansowania działań podejmowanych w ROD ze środków publicznych, z:
a) funduszy europejskich w ramach programów
unijnych,
b) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej i Wojewódzkich Funduszy
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
c) Funduszu Inicjatyw Obywatelskich,
d) Senior – WIGOR,
e) dotacji celowych z budżetu gminy,
f) innych środków publicznych.
2. Przez czynności, o których mowa w ust. 1, rozumie się w szczególności:
a) składanie wniosków,
b) uczestniczenie w postępowaniach zmierzających do uzyskania dofinansowania,
c) podpisywanie umów na dofinansowanie,
d) podejmowanie działań związanych z realizacją
zadań, na które zostało udzielone dofinansowanie,
e) składanie oświadczeń w ramach rozliczenia
środków pozyskanych w ramach dofinansowania.
§2
1. Skuteczne dokonanie w imieniu PZD czynności,
o których mowa w § 1, następuje w oparciu o
umocowanie wynikające z pełnomocnictwa
udzielanego zgodnie z zasadami określonymi w
§ 135 ust. 3 Statutu PZD oraz niniejszą uchwałą.
2. Postanowienia ust. 1 nie stanowią ograniczenia
do jednorazowego udzielenia pełnomocnictwa do
dokonania czynności należących do zakresu
czynności określonego w § 1, na ogólnych zasadach określonych w § 135 ust. 3 Statutu PZD.

§4
1. Na wniosek zarządu ROD, osoby umocowane w
pełnomocnictwie, przekazanym do okręgu PZD
zgodnie z § 3, mogą udzielić dalszego pełnomocnictwa (pełnomocnictwa substytucyjnego) na
rzecz członków tego zarządu ROD, pod warunkiem wcześniejszego pozytywnego zaopiniowania tego wniosku przez Prezydium OZ PZD w
formie uchwały.
2. Pozytywne zaopiniowanie wniosku zarządu ROD
może nastąpić po uprzednim zbadaniu sprawy
przez Prezydium OZ PZD.
3. Pełnomocnictwo substytucyjne określa w szczególności:
a) dane pełnomocników (co najmniej dwóch),
b) zakres umocowania - tj. jakiego rodzaju czynności dotyczy, źródeł dofinansowania, o które
ubiega się ROD itp.
c) wskazanie pełnomocnictwa, o którym mowa w
§ 3, z którego wynika umocowanie osób udzielających pełnomocnictwa substytucyjnego do
jego udzielenia.
4. Przekazując zarządowi ROD pełnomocnictwo
substytucyjne, okręg PZD załącza do niego odpis
pełnomocnictwa, z którego wynika umocowanie
osób na nim podpisanych to udzielenia pełnomocnictwa substytucyjnego.
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5. W przypadku posłużenia się pełnomocnictwem
substytucyjnym wobec organów administracji publicznej, obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej
spoczywa na zarządzie ROD.

substytucyjne,
f) wartość zadania, w tym środki własne ROD
oraz wysokość dofinansowania, o które ubiega
się ROD.
g) datę wygaśnięcia pełnomocnictwa.
2. Okręg PZD jest zobowiązany do nadzoru nad wy
korzystaniem udzielonych pełnomocnictw sub
stytucyjnych przez zarządy ROD.

§5
Wzór pełnomocnictwa substytucyjnego stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Jego treść może być modyfikowana w zależności od potrzeb danego postępowania o dofinansowanie.

§7
1. Pełnomocnictwa udzielone zgodnie z § 4 wygasają w przypadkach przewidzianych prawem, jak
również w przypadku wygaśnięcia mandatu
członka okręgowego zarządu PZD lub zarządu
ROD, wskutek czego osoba wskazana w pełnomocnictwie utraciła cechy wymagane wobec pełnomocników zgodnie z § 3 ust. 2 lub § 4 ust. 1.
2. Wygaśnięcie pełnomocnictwa, w oparciu o które
wydane zostało pełnomocnictwo substytucyjne,
nie powoduje wygaśnięcia pełnomocnictwa substytucyjnego udzielonego przed dniem wygaśnięcia pełnomocnictwa.

§6
1. Okręg PZD jest zobowiązany prowadzić rejestr
pełnomocnictw substytucyjnych udzielonych
zgodnie z § 4, zawierający następujące dane:
a) nr uchwały Prezydium OZ PZD podjętej zgodnie z § 4 ust. 1,
b) datę udzielenia pełnomocnictwa,
c) nazwa ROD i miejscowość,
d) zadanie, na jakie zostaje udzielone pełnomocnictwo,
e) nazwa funduszu europejskiego, krajowego lub
lokalnego, z którego ma być udzielone wsparcie finansowe oraz organ/jednostkę, wobec której ma być przedstawione pełnomocnictwo

§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I WICEPREZES
/-/ Tadeusz JARZĘBAK

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r.
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PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

Załącznik do uchwały nr 364/2015 Prezydium KR PZD z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie pełnomocnictw dla zarządów ROD do występowania o dofinansowanie
z funduszy europejskich, krajowych i lokalnych

PEŁNOMOCNICTWO SUBSTYTUCYJNE
Działając na podstawie art. 106 Kodeksu cywilnego, uchwały nr 364/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie pełnomocnictw dla zarządów ROD do występowania o dofinansowanie z funduszy europejskich, krajowych i lokalnych
udzielamy pełnomocnictwa substytucyjnego:
.......................................................................-Prezesowi Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego
.......................................................................................................................................................................
synowi ............................................. i ......................................., zam. w ....................................................
PESEL1 .........................................................................................................................................................

...............................................................- Wiceprezesowi Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego
......................................................................................................................................................................
synowi ............................................. i ......................................., zam. w ....................................................
PESEL1 .........................................................................................................................................................
obu łącznie do:
wystąpienia w imieniu Polskiego Związku Działkowców o dofinansowanie z Funduszu Europejskiego w ramach
programu unijnego/ Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/ Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/ Funduszu Inicjatyw Obywatelskich/ Senior-WIGOR/ dotacji celowej
z budżetu gminy/ innych środków publicznych2 na następujące zadanie:
............................................................................................................................................................................
Wysokość dofinansowania, o które ubiega się ROD wynosi .............................................................................
Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia w/w w szczególności do składania w imieniu Polskiego Związku Działkowców oświadczeń woli w zakresie złożenia wniosku, uczestniczenia w postępowaniu zmierzającym do uzyskania dofinansowania, podpisania umowy na dofinansowanie oraz podejmowania działań związanych z realizacją zadania, na
które zostało udzielone dofinansowanie oraz jego rozliczeniem.
Możliwość ustanowienia dla Polskiego Związku Działkowców dalszego pełnomocnika wynika z treści pełnomocnictwa z dnia .............................................. l.p .........................................

WICEPREZES
OKRĘGOWEGO ZARZĄDU PZD

PREZES
OKRĘGOWEGO ZARZĄDU PZD

.....................................................................

.....................................................................

Miejscowość, dnia ................................................................
1
2

podać dane identyfikujące osobę, w zależności od wymogów
niepotrzebne skreślić + doprecyzować nazwę
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Uchwała nr 382/2015
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie czerpania i wykorzystania dochodów z majątku Polskiego Związku Działkowców
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie § 134 ust. 2 pkt 6 statutu PZD oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989
roku – Prawo o stowarzyszenia w związku z art. 45 ust.
2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, postanawia co następuje:

chodzą z prowadzonej działalności gospodarczej.
§5
1. Działania podejmowane w ramach czerpania dochodów z majątku Związku powinny mieć charakter uboczny oraz muszą być podporządkowane
i wspierać działalność statutową PZD. W szczególności działania te nie mogą być sprzeczne lub
zakłócać podstawowej działalności statutowej
prowadzonej przez rodzinne ogrody działkowe.
2. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie (udostępnianie) majątku Związku na cele niezgodne z
działalnością statutową PZD lub charakterem i
funkcją rodzinnych ogrodów działkowych.
3. Z zastrzeżeniem ust. 1 i 2, do czerpania dochodów z majątku Związku mogą być wykorzystane
(udostępniane) części budynków, budowli, ogrodzeń lub terenów ogólnych ROD. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie w tym celu działek w
ROD.

§1
Niniejsza uchwała określa zasady i tryb wykorzystywania (udostępniania) majątku Związku w celu czerpania dochodów przez rodzinne ogrody działkowe, a także
sposób przeznaczenia tych dochodów oraz odpowiedzialność za naruszenie tych zasad.
§2
Użyte w niniejszej uchwale określenia oznaczają:
1) rodzinny ogród działkowy – podstawowa jednostka organizacyjna Polskiego Związku Działkowców czerpiąca dochody z majątku Związku;
2) majątek Związku – wszelkie ruchomości, nieruchomości oraz prawa majątkowe Polskiego
Związku Działkowców pozostające do dyspozycji i zarządzane przez rodzinne ogrody działkowe zgodnie z przepisami związkowymi;
3) działalność gospodarcza - podejmowanie działań
zmierzających do wykorzystania (udostępniania)
majątku Związku w sposób ciągły (powtarzalny,
długotrwały) dla celów zarobkowych;
4) czerpanie dochodów z majątku Związku – uboczna działalność prowadzona przez rodzinny ogród
działkowy polegająca na okazjonalnym wykorzystaniu (udostępnianiu) majątku Związku w celu
pobierania pożytków finansowych służących prowadzonej działalności statutowej;
5) przepisy związkowe – statut PZD, regulamin
ROD i inne postanowienia uchwał organów krajowych.

§6
1. Wykorzystanie (udostępnienie) majątku PZD w
celu czerpania dochodów następuje na podstawie
umowy.
2. Zarząd ROD może zawrzeć umowę, o której mowa w ust. 1, o ile uzyska uprzednią zgodę prezydium okręgowego zarządu pod rygorem
nieważności. W takim przypadku umowę zawiera prezes zarządu ROD (pierwszy wiceprezes)
łącznie z innym członkiem zarządu ROD.
3. Zgoda, o której mowa w ust. 2, następuje w drodze uchwały i stanowi zatwierdzenie umowy
przedłożonej przez zarząd ROD.
4. Przed zatwierdzeniem umowy, o której mowa w
ust. 1, prezydium okręgowego zarządu dokonuje
jej oceny w zakresie zabezpieczenia interesu
prawnego PZD, a w szczególności ocenie podlega proponowany czynsz, którego wysokość powinien zapewniać odpowiedni dochód i
umożliwiać pokrycie uzasadnionych kosztów koniecznych do prawidłowej realizacji umowy.
5. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, bez
uprzedniej zgody prezydium okręgowego zarządu nie może wywoływać skutków prawnych lub
finansowych dla PZD. W takim przypadku pełna
odpowiedzialność, w tym majątkowa, spoczywa
na każdej osobie działającej w imieniu PZD bez
umocowania.

§3
Rodzinne ogrody działkowe mogą czerpać i wykorzystywać dochody z majątku Związku wyłącznie na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
§4
1. Rodzinne ogrody działkowe nie mogą prowadzić
działalności gospodarczej, a w szczególności wykorzystując w tym celu majątek Związku.
2. Rodzinne ogrody działkowe mogą czerpać dochody z majątku Związku, o ile dochody te nie po-

17

§7
1. Dochody z wykorzystania (udostępnienia) majątku PZD zasilają Fundusz Rozwoju będący w dyspozycji rodzinnego ogrodu działkowego.
Dochody te przeznacza się na finansowanie remontów, modernizacji i budowy infrastruktury
ogrodowej.
2. Rodzinne ogrody działkowe prowadzą ewidencję
wpływów i wydatków z tytułu działań podejmowanych w ramach czerpania dochodów z majątku Związku i dokonują ich rozliczenia w przedkładanym sprawozdaniu finansowym.

§ 10
W zakresie nie uregulowanym niniejszą uchwałą należy stosować właściwe przepisy związkowe oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawę z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawę z dnia 7 kwietnia
1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach oraz stosowne
przepisy prawa podatkowego.
§ 11
1. Prezydia okręgowych zarządów opracują i wprowadzą, w drodze uchwały, procedury zapewniające sprawną realizację niniejszej uchwały oraz
efektywny nadzór nad wykorzystaniem (udostępnianiem) majątku PZD. W ramach tych procedur
prezydia okręgowych zarządów mogą wprowadzić odpowiednie wzory dokumentów, a w szczególności wzór umowy, o której mowa w § 6 ust. 1
uchwały.
2. Prezydia okręgowych zarządów niezwłocznie
przekażą uchwały, o których mowa w ust. 1, do
Krajowej Rady PZD.

§8
1. Bezpośredni nadzór w zakresie stosowania niniejszej uchwały sprawuje właściwe prezydium okręgowego zarządu.
2. W sytuacjach zagrażającym interesom PZD, prezydium okręgowego zarządu może podjąć
uchwałę o rozwiązaniu albo wypowiedzeniu
umowy w przedmiocie wykorzystania (udostępnienia) majątku PZD.
3. Wykonanie uchwały, o której mowa w ust. 2, następuje poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia przez dwóch umocowanych członków
okręgowego zarządu według zasad określonych
w § 111 ust. 3 statutu PZD.

§ 12
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
obowiązującą uchwała nr 52/2001 Prezydium Krajowej
Rady Polskiego Związku działkowców z dnia 6 czerwca
2001 roku w sprawie przeznaczenia środków uzyskanych z wykorzystania majątku trwałego Związku i będącego w jego władaniu.

§9
1. Naruszenie niniejszej uchwały stanowi podstawę
do odwołania ze składu organu PZD lub pozbawienia członkostwa PZD zgodnie ze statutem.
2. Osoba naruszająca niniejszą uchwałę odpowiada
osobiście całym swoim majątkiem za wszelkie
szkody wyrządzone PZD na skutek dokonanego
naruszenia. Jeżeli kilka osób ponosi odpowiedzialność za taką szkodę, ich odpowiedzialność
jest solidarna.
3. Naruszenie niniejszej uchwały może stanowić
podstawę do poniesienia odpowiedzialności wynikającej z przepisów powszechnie obowiązujących, w tym odpowiedzialności podatkowej i
odpowiedzialności karno-skarbowej.

§ 13
W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, rodzinne ogrody działkowe czerpiące dochody z wykorzystania (udostępnienia) majątku PZD
dostosują swoją działalność w tym zakresie do wymogów wynikających z niniejszej uchwały.
§ 14
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2016 roku.

I WICEPREZES
/-/ Tadeusz JARZĘBAK

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r.
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PREZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

II. KOMUNIKATY KR PZD
1. Komunikat KR PZD w sprawie udzielonych ROD dotacji
PZD potwierdzają, że wszechstronny rozwój rodzinnych
ogrodów działkowych jest zadaniem priorytetowym. Temu służy funkcjonujący w PZD program „ Unowocześnianie Infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych- ROD XXI wieku”. Program zakłada unowocześnianie infrastruktury ROD poprzez budowę nowej
infrastruktury, remont i modernizację już istniejącej oraz
dostosowanie jej do potrzeb związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem, edukacją społeczeństwa
oraz koncepcją „ otwartych ogrodów”. Potrzeby w tym
zakresie są duże, gdyż około 70 % ROD funkcjonujących w PZD to ogrody liczące ponad 30 lat, a więc jeśli
była tam wybudowana podstawowa infrastruktura techniczna, to po dziesiątkach lat eksploatacji uległa ona dekapitalizacji i wymaga obecnie remontu lub modernizacji. Realizacja tych potrzeb dotychczas w głównej
mierze odbywa się przy partycypacji działkowców
i wsparciu finansowym PZD. Pieniądze, jakie dotychczas udało się pozyskać na inwestycje z zewnątrz nie
przekraczają 1 % wszystkich środków jakie przeznaczane są na inwestycje. Obecne unormowania prawne zawarte w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD, dają
podstawy prawne gminom do udzielenia dotacji przeznaczonej na rozwój ROD, a w szczególności na budowę
lub modernizację infrastruktury ogrodowej, o ile wpłynie
to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez
działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do ROD. Zatem warto potrzebami ogrodów zainteresować także włodarzy gmin.
PZD udziela dotacji dla ROD ze środków zgromadzonych na wydzielonym funduszu celowym - Funduszu
Rozwoju, którego środki mogą i są przeznaczane na rozwój ROD w tym dofinansowanie inwestycji i remontów
w ROD. Okręgi mają przyjęte własne kryteria i zasady
udzielania dotacji dla ROD. Zarówno inwestycje i remonty w ROD, jak i udzielane dotacje pozostają pod
szczególnym nadzorem Związku. Co prawda, decyzje
o podjęciu i realizacji zadania inwestycyjno-remontowego należą do walnego zebrania ROD, a prowadzeniem
inwestycji zajmuje się Zarząd ROD, to również Związek
posiada odpowiednie służby inwestycyjne, które udzielą fachowej pomocy i czuwają nad właściwym wydatkowaniem dotacji. Teraz, przed zbliżającym się okresem
walnych zebrań, jest czas aby zarządy ROD określiły jakie zadania wymagają najpilniejszej realizacji, przygotowały wniosek na walne zebranie a po przyjęciu zadania

Polski Związek Działkowców na realizację zadań inwestycyjno-remontowych, co roku udziela wsparcia dla
ROD w formie dotacji. W 2015 r. przekazał na rzecz
540 rodzinnych ogrodów działkowych środki finansowe w formie dotacji w wysokości ponad 3 miliony
600 tys. złotych. Środki przeznaczane są dla ROD, które podejmują się realizacji zadań związanych z budową
nowej lub modernizacją istniejącej ogólnoogrodowej infrastruktury. Mówiąc o ogólnoogrodowej infrastrukturze, zgodnie z definicją wynikająca z ustawy z dnia
13 grudnia 2013 r. o ROD należy mieć na myśli infrastrukturę i urządzenia, które znajdują się na terenie rodzinnego ogrodu działkowego i są przeznaczone do
wspólnego używania przez osoby korzystające z działek
oraz służącą do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego. Inwestowanie
w szczególności w ogrodzenia ogrodów, aleje i drogi
ogrodowe, place zabaw, hydrofornie, sieci wodociągowe i energetyczne, parkingi, monitoring, świetlice itp.
jest w pełni uzasadnione, gdyż spełnia oczekiwania
działkowców. Przedkłada się to na poprawę warunków
użytkowania działki w takim ogrodzie, jak również na
poprawę wizerunku ROD oraz wizerunku PZD jako całości organizacji.
Zarząd ROD najlepiej zna potrzeby ogrodu i oczekiwania działkowców, potrafi ocenić rzeczywiste potrzeby
w tym zakresie, a dążąc do wyposażenia ROD w niezbędną infrastrukturę ogrodową w celu zapewnienia
optymalnych warunków do korzystania z działek i funkcjonowania ROD, wypełnia unormowania wynikające
z regulaminu ROD (§ 31 ust. 2). Oczywiście aby rozpocząć realizację zadania inwestycyjnego lub remontowego musi zgodnie z § 64 pkt 8 statutu PZD uzyskać zgodę
walnego zebrania w formie oddzielnej uchwały dla każdego zadania inwestycyjnego lub remontowego. Zarząd
ROD przygotowując na walne zebranie wniosek wskazuje w nim między innymi przewidywany koszt prac, potwierdzony wstępnym kosztorysem robót, termin realizacji zadania oraz źródła finansowania w tym ewentualne spodziewane dotacje od organów wyższych PZD lub
samorządu terytorialnego. Możliwość uzyskania wsparcia finansowego przy realizacji tych zadań ma ogromne
znaczenie przy podejmowaniu decyzji oraz przy prowadzeniu inwestycji czy remontów w ROD. Mobilizuje to
także samych działkowców, którzy wiedzą, że mogą liczyć na wsparcie Związku. Dotychczasowe działania
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do realizacji miały świadomość, że mogą się zwrócić do
właściwego Okręgu PZD o fachową pomoc i wsparcie
finansowe w formie dotacji. Świadczą o tym przekazane dla ROD w latach 2012-2015 środki w formie dotacji obejmujące blisko 3800 ROD na łączna kwotę
ponad 39 milionów 500 tys. złotych. Pamiętajmy, że

działkowcy oczekują, aby wizerunek ich ogrodu się
zmieniał, aby poprawiały się standardy funkcjonowania
ogrodów w zakresie nowej lub zmodernizowanej infrastruktury technicznej. Kreowanie polityki inwestycyjnej
ma na celu rozwój ROD i należy do priorytetowych zadań wszystkich struktur PZD.
KR PZD

2. Komunikat KR PZD w sprawie udzielania pełnomocnictw dla zarzàdów
ROD do wyst´powania o dofinansowywanie z funduszy europejskich,
krajowych i lokalnych
Prezydium Krajowej Rady PZD obradujące w dniu
29 grudnia 2015 roku, przyjęło kolejne rozwiązanie systemowe, które ma na celu usprawnienie działań struktur
PZD w zakresie pozyskiwania środków finansowych
z funduszy europejskich, krajowych i lokalnych. Prezydium Krajowej Rady PZD w uchwale nr 364/2015 z dnia
29 grudnia br., określiło tryb wydawania pełnomocnictw
do reprezentowania PZD przy czynnościach związanych
z pozyskiwaniem i rozliczaniem zadań realizowanych w
ROD przy udziale środków publicznych pozyskiwanych
między innymi z: funduszy europejskich w ramach programów unijnych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Senior –WIGOR i innych środków publicznych.
Aby zarządy ROD w imieniu Polskiego Związku
Działkowców skutecznie mogły dokonywać czynności
w ramach pozyskiwania tych środków i dokonywać późniejszego ich rozliczenia, konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa wydanego przez osoby do tego umocowane, zgodnie z zasadami określonymi w § 135 ust. 3
Statutu PZD oraz na zasadach wynikających z wyżej
przywołanej uchwały. Biorąc pod uwagę często krótki
czas od momentu ogłoszenia konkursu do złożenia wniosku przy ubieganiu się o środki publiczne, Prezydium
Krajowej Rady na wniosek Prezydium OZ PZD udzieli

stałych pełnomocnictw na rzecz wskazanych przez ten
organ osób z prawem udzielania dalszego pełnomocnictwa (tzw. pełnomocnictwo substytucyjne) na rzecz członków zarządu PZD. Przyjęcie takiego rozwiązania
znacznie skróci czas na otrzymanie takiego pełnomocnictwa tym bardziej, że to właśnie na poziomie Prezydium OZ PZD dokonywane jest zbadanie sprawy i zaopiniowanie wniosku. Jedynie pozytywnie zaopiniowany
wniosek przez Prezydium OZ PZD upoważnia do wydania pełnomocnictwa na rzecz członków zarządu ROD.
Cały ten proces jest bardzo ważny, gdyż wiąże się z przyjęciem odpowiedzialności za uzyskane środki publiczne,
ich celowe wykorzystanie oraz późniejsze rzetelne rozliczenie. Zatem bez ścisłej współpracy i nadzoru ze strony fachowych służb Okręgu nie może być mowy.
Okręg PZD jest zobowiązany do nadzoru nad wykorzystaniem udzielonych pełnomocnictw substytucyjnych
przez zarządy ROD oraz winien udzielić zarządom ROD
wszechstronnej pomocy, korzystając z własnych służb
inwestycyjnych oraz pracowników przygotowanych do
merytorycznej obsługi programów unijnych, aby sprostać wymaganiom określonym w konkursach.
Powyższe działania korespondują z dotychczas przyjętymi w PZD rozwiązaniami w sprawie pozyskiwania
środków publicznych, które zamieszczone są na stronie
internetowej PZD w zakładce: Prawo/Uchwały/Pozyskiwanie Środków z UE i WFOŚIGW.
KR PZD
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III. INFORMACJA NA TEMAT BUDOWNICTWA
PONADNORMATYWNEGO I ZAMIESZKIWANIA NA
DZIAŁKACH W ROD

Poniższy materiał dotyczący budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na działkach został opracowany na podstawie danych nadesłanych przez Okręgi.
Temat budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na działkach był wielokrotnie przedmiotem badania oraz wydawania uchwał Krajowej Rady i
Prezydium Krajowej Rady. Problem nadal jest poważny,
dlatego po raz kolejny staje się przedmiotem analizy.
Z nadesłanych przez Okręgowe Zarządy informacji
wynika, że daje się zauważyć zahamowanie budownictwa ponadnormatywnego na działkach. Łącznie 580
ogrodów w całym kraju boryka się z problemem ponadnormatywnych altan, w których wybudowano 8984
budynki o niedozwolonej powierzchni, co stanowi
1,02% wszystkich altan. Najwięcej ponadnormatywnych
altan wybudowano na terenie Okręgu w Bydgoszczy
(2109), Poznaniu (1952), Gdańsku (1351), w Okręgu
Śląskim (919), Mazowieckim (640), w Okręgu w Szczecinie (488) i Okręgu Toruńsko-Włocławskim (400).
Cztery Okręgi (w Elblągu, Lublinie, Słupsku i Okręg
Podkarpacki) stwierdziły, że nie występuje u nich problem ponadnormatywnych altan ani zamieszkiwania na
działkach. Ponadnormatywne budynki na terenie miast
najliczniej występują w Okręgu w Gdańsku, natomiast
poza miastem w Okręgu w Bydgoszczy.
Zdaniem Okręgów większość ponadnormatywnych altan powstała w latach 80 i 90-tych. W przeciągu ostatnich dwóch lat stwierdzono wybudowanie jedynie 124
ponadnormatywnych altan, najwięcej w Okręgu w Gdańsku (52) i Poznaniu (44). Po zmianie Prawa Budowlanego zalegalizowane zostały w miastach budynki wcześniej zaliczane do ponadnormatywnych, tj. o powierzchni od 25 m² do 35 m². W opinii przeważającej części
działkowców obecnie dopuszczalna powierzchnia zabudowy jest wystarczająca i zdecydowana większość nowych altan ma dopuszczalne wymiary. Głównym problemem w niektórych przypadkach jest niewielkie przekroczenie dozwolonej powierzchni. Z nadesłanych przez
Okręgi informacji wywnioskować można, że na zmniejszenie liczby ponadnormatywnych altan największy
wpływ miała zmiana Prawa Budowlanego, konsekwencje wynikające z zapisów ustawy, obowiązek zgłaszania
przez zarząd ROD przekroczenia wielkości altany do
Nadzoru Budowlanego i brak odszkodowania w przy-

padku likwidacji ROD.
Gdy działkowiec wybudował, rozbudował lub nadbudował altanę o wymiarach przekraczających dopuszczalne normy, zarząd ogrodu ma obowiązek zawiadomić
Nadzór Budowlany. Z przeprowadzonej analizy wynika,
że do Nadzoru Budowlanego zgłoszono łącznie 1856 altan, co stanowi 21% wszystkich ponadnormatywnych altan. Najwięcej zgłosił Okręg w Gdańsku (873, co
stanowi 65%), Szczecinie (383, co stanowi 78%), Poznaniu (200, co stanowi 10%), Małopolski (140, co stanowi
80%) i Toruńsko-Włocławski (103, co stanowi 26%),
w Bydgoszczy (57, co stanowi 2,7%), Kaliszu (37, co
stanowi 57%) i Mazowiecki (28, co stanowi 4,4%). Żadnej interwencji nie zgłosił Okręg Podlaski, Warmińsko-Mazurski i we Wrocławiu.
W ocenie OZ postępowanie Nadzoru Budowlanego
jest powolne. Dotychczasowe doświadczenia wynikające ze współpracy z Nadzorem Budowlanym nie są zadowalające. Zgłoszenia problemów ponadnormatywnej
zabudowy, które były kierowane do Inspektorów Nadzoru Budowlanego, nie wywierały pożądanego rezultatu.
Większość inspektorów niechętnie podejmuje postępowanie administracyjne wobec ogrodów działkowych.
Spośród tych postępowań, które zostały już podjęte, wiele wciąż trwa z uwagi na kolejne odwołania do wyższych
instancji oraz sądów. Postępowania, które zostały skutecznie przeprowadzone i zakończyły się rozbiórką altan
stanowią mniejszość. Właściciele ponadnormatywnych
altan pozostają więc bezkarni.
Jeżeli organ administracji stwierdzi naruszenie prawa
w tym zakresie, stanowi to podstawę do wypowiedzenia
umowy. Najwięcej umów dzierżawy działkowej wypowiedziano w Okręgu w Poznaniu (18), Gorzowie Wlkp.
(15), Bydgoszczy (12) i Legnicy (11).
Bardzo niepokojącym zjawiskiem, nasilającym się w
ostatnich latach, szczególnie w dużych miastach i na ich
obrzeżach, jest stałe zamieszkiwanie, niekiedy całych rodzin w altanach działkowych. Mimo, że zmniejszyła się
liczba ponadnormatywnych altan, to niestety odnotowuje się wzrost ilości osób zamieszkujących na działkach w
ROD. Zamieszkiwanie występuje w 591 ogrodach działkowych. Cztery Okręgi nie wykazują problemu zamieszkiwania na działkach (w Elblągu, Lublinie, Słupsku i
Podkarpackim). Łącznie zamieszkałe są 6392 działki, w
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których zamieszkuje ponad 12440 osób. Najwięcej zamieszkałych działek jest w Okręgu w Poznaniu (1705),
Gdańsku (1566), Szczecinie (1205), Toruńsko-Włocławskim (661), w Bydgoszczy (550) i Mazowieckim (256).
W tych okręgach również zamieszkuje najwięcej osób
na działkach. Najwięcej osób mieszka w Okręgu w Poznaniu (3680), Gdańsku (3132), Szczecinie (2080), Toruńsko-Włocławskim (1269), Bydgoszczy (1450) i
Mazowieckim (414). Zdecydowana większość zamieszkuje działki położone na terenie miast, tylko w 4 okręgach działki poza miastem są zamieszkiwane na dużą
skalę, w Okręgu w Poznaniu (398), Mazowieckim (144),
w Bydgoszczy (99) i Warmińsko-Mazurskim (70).
Oceniając problem zamieszkiwania na działkach w
ROD należy stwierdzić, że zjawisko to dotyczy gównie
miast, natomiast w ogrodach podmiejskich są to rzadsze
przypadki.
Zamieszkiwanie na działkach generuje dla zarządów
ROD dodatkowe kłopoty i różnego rodzaju zagrożenia.
Zapobieganie temu zjawisku jest trudne. Zarządy ROD
podejmują różne działania, jednak w walce z zamieszkiwaniem trudno znaleźć sprzymierzeńców pośród władz
samorządowych i instytucji, które powinny zająć się tym
problemem.
W niektórych ogrodach zamieszkiwanie jest problemem sezonowym. Są okręgi, w których w okresie jesienno-zimowym zwiększa się ilość osób zamieszkujących
na działkach. Niektórzy przebywają na działkach z różnych przyczyn losowych i po rozwiązaniu powstałych
problemów osobistych opuszczają je. Zarządy ogrodów
starają się monitorować te osoby, szczególnie w okresie
zimowym. Sprawa zamieszkiwania dotyczy bowiem w
głównej mierze osób samotnych lub bezdomnych. W
wielu okręgach corocznie w okresie jesiennym organizowane są spotkania dzielnicowych, Straży Miejskiej,
pracowników MOPS oraz przedstawicieli PZD w sprawie bezdomnych. Część osób mieszkających na działkach samodzielnie występuje do władz gmin o przydział
mieszkania socjalnego. Zarządy ROD również zgłaszają problemy do Organów Opieki Społecznej lub innych
jednostek powołanych w celu przeciwdziałania bezdomności.
Zarządy ROD informują bezskutecznie urzędy miast o
zamieszkiwaniu na działkach i prowadzą intensywne
działania w sprawie ograniczenia zjawiska. Problem stałego zamieszkiwania na działkach jest całkowicie bagatelizowany przez władze lokalne, a w szczególności
przez Straż Miejską czy Policję, które nie reagują na tego typu zgłoszenia i sygnały.

Bardzo ważny problem stanowią również meldunki na
terenie ROD. Poprawna analiza zagadnienia związanego
z zameldowaniem na terenie ogrodów nie jest jednak
możliwa, ponieważ jedynie z kilku miast Okręgowe Zarządy otrzymują zawiadomienia o toczących się postępowaniach meldunkowych. Wydziały do spraw
obywatelskich oraz urzędy gmin nie zważając na postanowienia ustawy o ROD meldują działkowców na terenie ogrodów działkowych. Argumentują to tym, że
stwierdzają tylko „miejsce stałego pobytu”, które to obywatel ma prawo wskazać według własnego upodobania.
OZ oraz Zarządy ROD wielokrotnie podejmowały rozmowy z urzędami przedstawiając kwestie zakazu zamieszkiwania na terenie ROD zgodnie z przepisami
ustawy o ROD, ale urzędy nadal podejmują decyzję o
meldunkach.
Wobec wskazanych nieprawidłowości OZ powinny
stosować i egzekwować przepisy prawa zawarte w ustawie o ROD, statucie PZD i regulaminie ROD. Należy
zobowiązać zarządy ROD, w których występuje zjawisko budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania do aktywnego działania zgodnego z przepisami
ustawy.
Od działkowców, wobec których istnieje podejrzenie
posiadania altan ponadnormatywnych należy wymagać
zaświadczenia potwierdzającego zgodność wybudowanej altany działkowej z wymogami określonymi w przepisach prawa budowlanego.
OZ powinny na spotkaniach z władzami ogrodu i poprzez umieszczanie informacji na stronach internetowych przekazywać, że działkowcy i zarządy ROD muszą
stosować się do przepisów związkowych dot. altan oraz
zamieszkiwania. Ponadto należy poinformować działkowca o braku wypłaty odszkodowania za ponadnormatywną altanę, albowiem zgodnie z przepisami ustawy,
działkowcowi należy się rekompensata za nasadzenia,
naniesienia i altanę tylko i wyłącznie wtedy, jeśli to co
znajduje się na działce jest zgodne z przepisami. OZ w
celu zminimalizowania problemu ponadnormatywnych
altan powinny przede wszystkim uświadomić władze
ogrodowe, że mają kategoryczny obowiązek zgłaszania
każdego naruszenia do władz Nadzoru Budowlanego
pod groźbą wyciągnięcia konsekwencji statutowych oraz
wyraźnie poinformować działkowców, że posiadanie altany niezgodnej z przepisami skutkować będzie wypowiedzeniem umowy dzierżawy działkowej.
Jak widać z powyższej analizy problem budownictwa
ponadnormatywnego i zamieszkiwania na działkach jest
poważny. Okręgi podejmują różne działania w celu zniwelowania tych groźnych zjawisk.
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Propozycje działania okręgów w walce z budownictwem ponadnormatywnym:
• Zgłaszanie do nadzoru budowlanego każdej budowli ponadnormatywnej.
• Wypowiadanie umowy dzierżawy działkowej,
użytkownikom, którzy wybudowali altany ponadwymiarowe.
• Dokonanie dokładnego przeglądu przez Okręgowy Zarząd wszystkich działek pod kontem wybudowanych altan (Okręg w Gdańsku, Okręg w
Opolu).
• Zobowiązanie zarządów ROD, w których występuje zjawisko budownictwa ponadnormatywnego do aktywnego działania zgodnego z przepisami zawartymi w ustawie o ROD, statucie PZD
i regulaminie ROD (Okręg Małopolski).
• Zobowiązanie działkowców, wobec których istnieje podejrzenie posiadania altany ponadnormatywnej do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego zgodność wybudowanej altany dział-

•

•

•

•

kowej z wymogami określonymi w ustawie Prawo budowlane (Okręg Małopolski, Okręg Mazowiecki).
Zamieszczanie na stronie internetowej informacji o zakazie budownictwa ponadnormatywnego
i zamieszkiwania na działkach (Okręg Mazowiecki).
Informowanie na szkoleniach nowych działkowców o konsekwencjach wynikających z wybudowania altany niezgodnie z przepisami (Okręg
Mazowiecki, Okręg Opolski, Podkarpacki, Świętokrzyski).
Stałe poruszanie kwestii budownictwa ponadnormatywnego na łamach mediów Związkowych
(Okręg Podkarpacki).
Przeprowadzenie narad z prezesami ROD, w których występuje największe natężenie tego negatywnego zjawiska (Okręg Mazowiecki).

Propozycje działania okręgów w walce z zamieszkiwaniem na działkach:
• W zaleceniach, które są kierowane do zarządów
ROD, nakazuje się przekazywanie do instytucji
państwowych, a w głównej mierze ośrodków pomocy społecznej lub innych jednostek powołanych w celu przeciwdziałania bezdomności
wszystkich przypadków zamieszkiwania w ROD
(Okręg w Bydgoszczy).
• Współdziałanie z samorządem lokalnym w walce
z bezdomnością (Okręg w Bydgoszczy, Sudecki).
• Organizowanie spotkań dzielnicowych, Straży
Miejskiej i pracowników ośrodków pomocy społecznej z przedstawicielami PZD w sprawie osób
samotnych i bezdomnych (Okręg w Gorzowie
Wlkp, Świętokrzyski).
• Monitorowanie przez zarządy ROD, szczególnie
w okresie jesienno-zimowym osób, które mogą
być zagrożone problemem bezdomności i stały
kontakt ze służbami miejskimi w tym zakresie
(Okręg w Koszalinie, Lublinie, Pile, Podkarpacki, we Wrocławiu).
• Powołanie Komisji do spraw zagospodarowania
ogrodu, która we współpracy z organami administracji terytorialnej zajmie się problemem stałego zamieszkiwania na działkach (Okręg Małopolski).
• Czynny udział przedstawicieli OZ w posiedze-

niach Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na których omawiane są działania standardowe i kryzysowe dotyczące osób bezdomnych (Okręg
Podkarpacki).
W ogrodach, w których występuje problem zamieszkiwania, działkowcy, którzy mieszkają na działkach w
ROD są niezwykle aktywni podczas walnych zebrań.
Często stanowią na nich większość i starają się przejąć
władzę w ogrodach. W wielu wypadkach niestety im się
to udaje. Trudno więc od takich osób wymagać, aby
przestrzegały przepisów w zakresie zamieszkiwania, ale
trzeba o to walczyć. Warto przypomnieć, że w walnych
zebraniach uczestniczyć mogą tylko członkowie PZD.
Należy dokonać oceny, czy osoby, które w tak rażący
sposób naruszają przepisy, powinny być członkami PZD.
Sama uchwała Nr 3/V/2008 Krajowej Rady z dnia 26 listopada 2008 r. nie rozwiązuje problemu, gdyż wydana
była w czasie, kiedy prawo do działki było związane z
członkostwem w PZD. Obecnie nie ma takiego powiązania, dlatego należy ocenić w ogrodzie i okręgu, czy takie
osoby, które rażąco naruszają przepisy mogą być nadal
członkami PZD. W przypadkach oczywistych, trzeba takie osoby pozbawić członkostwa. W ten sposób przynajmniej jeden z problemów może zostać rozwiązany, gdyż
uniemożliwi się takim działkowcom udział we władzach
i decydowanie o sprawach ogrodu.
Sporządził:
Wydział Prezydialny KR PZD

Warszawa, dnia 17 listopada, 2015 r.
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IV. PUBLICYSTYKA
1. Do wielkich osiàgni´ç przez wàskie Êcie˝ki

Grudzień to nie tylko miesiąc kończący rok w kalendarzu, ale także czas podsumowań mijającego okresu. Rok
2015 był dla środowiska działkowego niezwykle udany,
ale też i bardzo pracowity. Do sukcesu nie ma bowiem
windy, trzeba iść po schodach, czasem krętych i długich.
Na przestrzeni ostatnich lat działkowcy mogli mieć wiele momentów zwątpienia – jednak po wejściu w życie
ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku wydawało się, że
teraz w końcu będą mogli zająć się pracą w ogrodach,
a nie ciągłą walką o zachowanie swoich praw i przetrwanie. Choć z kilkuletniej nieustającej potyczki, a może nawet i wojny o ogrody działkowe, Związek, który zrzesza

ponad 1,1 mln członków, wyszedł jeszcze silniejszy
i bardziej zmotywowany do pracy, to w rzeczywistości
dalej toczy się nieustająca gra o miejskie grunty, a raczej
o fortuny, jakie można by na tych gruntach zarobić. Gdyby nie ogromna siła, jaka tkwi w środowisku działkowym, solidarność i konsekwencja działania, a także
tysiące listów wysyłanych do parlamentarzystów, liczne
spotkania z posłami i senatorami i konsekwentna walka
przedstawicieli działkowców w Sejmie, z pewnością
działkowcy nie byliby dziś w miejscu, w którym są. Rok
2015, podobnie jak wcześniejsze lata, również nie należał do spokojnych.

Nerwowy początek roku
Już w styczniu 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny
(NSA) wprowadził wyjątkowo duże zamieszanie i poważnie zagroził setkom tysięcy altan w całej Polsce. Posługując się definicją altany zaczerpniętą ze słownika
języka polskiego sędziowie uznali, że jest ona bardziej
wiatą z ażurowymi ścianami, niż solidnym, murowanym
budynkiem. Niezrozumiała interpretacja NSA, a także
elementarny brak wiedzy o roli altan na działkach, spowodowała prawdziwą lawinę problemów. W ogrodach
pojawili się urzędnicy kontrolujący zgodność altan z tą –
można by rzec wydumaną - definicją. Nie próżnował także Nadzór Budowlany, który korzystając z okazji, zaczął
wydawać nakazy rozbiórki altan. Z kolei miasta wpadły
na pomysł, aby działkowcy odprowadzali podatki od
tych nieruchomości. Widząc piętrzące się trudności i zagrożenie, jakie niosła ze sobą tak wypaczona definicja

altany, Związek kolejny raz stał się inicjatorem kampanii społecznej, której efektem było złożenie do Sejmu RP
obywatelskiego projektu ustawy Stop Rozbiórkom Altan. Mobilizując tysiące działkowców, PZD podjął heroiczny wręcz wysiłek obrony działkowych altan poprzez
przygotowanie i przeprowadzenie przez ścieżkę legislacyjną jakże potrzebnej ustawy. Mimo wydawałoby się
beznadziejnej sytuacji, PZD pokazał, że chcieć to znaczy móc. Projekt poparło ponad 700 tys. działkowców,
a także udało się znaleźć sojuszników dla proponowanych rozwiązań. W efekcie z dniem 28 czerwca 2015 r.
weszła w życie ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych
ustaw, która wprowadziła wiele korzystnych dla działkowców zmian w prawie budowlanym.

Działkowa konstytucja
W kończącym się właśnie roku Związek nie tylko walczył o zachowanie 900 tys. altan, ale też w dalszym ciągu realizował wiele zadań, które zostały postawione
przed środowiskiem działkowym z mocy ustawy
z 13 grudnia 2013 r. Jednym z najtrudniejszych okazał
się obowiązek wynikający z art. 68 ustawy o ROD,
a więc uchwalenie – w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – nowego statutu. Przyjęty przez
XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD statut został wysoko oceniony przez wszystkich działkowców i delegatów,
a zawarte w nim przepisy uwzględniły wszelkie aspekty

nowej rzeczywistości, w której przyszło działkowcom
funkcjonować. Jego zapisy nie tworzą sztucznych reguł
funkcjonowania Związku, ale tworzą zasady, które są potrzebne. Rejestracja w KRS potwierdziła, że statut właściwie określa podstawy funkcjonowania Związku i jego
struktur i jednocześnie zamknęła pewien etap wdrażania
ustawy o ROD. Dziś, po kilku miesiącach jego obowiązywanie nie ma wątpliwości, że statut spełnia swoją rolę doskonale, a co więcej wskazał nowe kierunki
działania, które były bardzo potrzebne i oczekiwane
przez całą społeczność działkową.
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Otwarcie na świat
Zgromadzeni na Zjeździe delegaci nie tylko uchwalili
statut, ale też przyjęli wiele istotnych i ważnych dokumentów, w tym określili program działalności Związku
w kolejnej kadencji, a także w demokratycznych wyborach wyłonili nowe władze. Delegaci słusznie docenili
wieloletni wkład w rozwój ogrodnictwa działkowego dotychczasowego Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego
i powierzyli mu sprawowanie funkcji Prezesa Związku
na kolejną kadencję.
Ponadto delegaci zaproponowali, by w nowej kadencji
główny ciężar działań Związku nakierowany został na
ogrody, które są znakomitym miejscem wypoczynku i
rekreacji dla milionów polskich rodzin. Ogrody mogą
spełniać różne funkcje, np. parku, można też udostępnić

domy działkowca placówkom oświatowym, czy opiekuńczym. Już teraz infrastruktura wielu ogrodów pozwala na inicjowanie różnych form działania. Wiele ogrodów
wychodzi naprzeciw tym życzeniom i organizuje otwarte imprezy integracyjne, festyny, wakacje dla osób starszych, prowadzi szkolenia i zajęcia warsztatowe, hobbystyczne, kluby dla seniorów, nawiązuje współpracę z
organizacjami, szkołami i przedszkolami. Rosnąca aktywność ogrodów cieszy i zyskuje coraz szersze grono
entuzjastów. Tymczasem możliwości wykorzystania są
jeszcze większe, ale potrzebne są inwestycje i środki finansowe. Dlatego idąc z duchem czasu, PZD rozpoczął
starania o pozyskanie środków unijnych na modernizację
i rozwój ROD.

Ogrody na miarę Europy
Temat funduszy unijnych wzbudził duże zainteresowanie, ponieważ potrzeby ogrodów są ogromne. Polski
Związek Działkowców chcąc wykorzystać pojawiającą
się szansę podjął w mijającym roku szereg działań zmierzających do otrzymania środków z programów UE. Jest
to obecnie priorytetowym zadaniem realizowanym przez
wszystkie struktury Związku. Do wszystkich Marszałków Województw wpłynęły deklaracje udziału Związku, jako partnera społecznego, w pracach nad formułowaniem zapisów dokumentów strategicznych, mających na celu dobro mieszkańców województw. Duża
porcja unijnych dofinansowań trafia bowiem bezpośrednio do samorządów, które mogą przeznaczyć te środki
także na inwestycje w ROD. W całej Polsce prowadzone są liczne szkolenia z zakresu pozyskiwania przez
ROD środków unijnych, które cieszą się niesłabnącą popularnością. Angażując tysiące działaczy w całej Polsce
w rozwijanie infrastruktury ogrodów, niejako przy okazji, udało się zdobyć środki finansowe w ramach budżetów obywatelskich. Dzięki tym wysiłkom będące nie-

odłącznym elementem polskich miast ogrody działkowe,
z roku na rok są coraz bardziej doceniane i popularne.
Większość ogrodów działkowych położona jest w miastach i miasteczkach, co sprawia, że mogą one ubiegać
się także o dotacje celowe z budżetów swoich gmin.
Wsparcie finansowe ogrodom zapewnić mogą też m.in.
samorządy, budżety obywatelskie, Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i sponsorzy. Ogromne środki finansowe przeznaczone dla ogrodów płyną także z PZD, który zaledwie w trzech kwartałach 2015 roku przekazał na
rzecz 368 rodzinnych ogrodów działkowych środki finansowe w formie dotacji w wysokości blisko 2 milionów 700 tysięcy złotych. Dzięki tym wszystkim środkom
ogrody działkowe rozwijają się i pięknieją z roku na rok,
stając się niezastąpionym dla całego społeczeństwa miejscem spotkań, wypoczynku, rekreacji oraz uprawy ekologicznych warzyw i owoców. Nie tylko rozwój ROD
jest dla Związku ważnym zadaniem, ale także ich prawidłowe i niezachwiane funkcjonowanie.

Regulamin ROD
Przez wiele miesięcy w Krajowej Radzie PZD trwały
intensywne prace nad przygotowaniem przepisów, które
pozwolą na sprawne funkcjonowanie ogrodu działkowego, określą jego zagospodarowanie, zasady użytkowania
działek, a także uregulują inne kwestie, np. porządkowe.
Rejestracja nowego statutu PZD zrodziła bowiem konieczność dokończenia procesu dostosowania przepisów
związkowych do ustawy o ROD. Projekt regulaminu
ROD poddany był licznym konsultacjom wśród dział-

kowców, zarządów ROD i OZ, bowiem jego znaczenie
jest tym większe, że obowiązuje nie tylko działkowców,
lecz także każdą osobę przebywającą na terenie ROD.
Przyjęty jednogłośnie przez Krajową Radę regulamin
ROD, został wydrukowany na koszt KR PZD i OZ i jest
obecnie bezpłatnie rozprowadzany w ogrodach działkowych w całej Polsce. Regulamin ten wejdzie w życie
1 stycznia 2016 r.
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Prawa do gruntów
W minionym roku Związek z wielką powagą podszedł
również do pozostałych tematów związanych z realizacją ustawy. Blisko 1/3 ogrodów nie było w stanie wylegitymować się tytułem prawnym do gruntu, funkcjonując
dotąd bez praw ujawnionych w księdze wieczystej. Powoli, ale systematycznie rośnie ilość ogrodów, które
dzięki przepisom tej ustawy zyskują ochronę prawną.
Dzieje się tak dzięki ogromnej pracy i zaangażowaniu
wszystkich struktur PZD, które nie zważając na urzędniczą opieszałość i piętrzenie problemów, składają kolejne
wnioski do gmin lub Skarbu Państwa, jako właścicieli
gruntów, o wydanie decyzji na podstawie art. 76 ustawy
o ROD. Jej przepisy dały możliwość uzyskania przez
PZD tytułu prawnego do nieruchomości po spełnieniu
jednej z przesłanek określonych w ustawie. Związek

uzyskał dotąd decyzje na mocy których potwierdzone
zostało na rzecz PZD prawo użytkowania do gruntów
o powierzchni ponad 1751 ha na której funkcjonują 320
ROD. To wciąż niewiele, a winę za to ponoszą właściciele gruntów, którzy zbyt wolno rozpatrują wnioski złożone przez Związek. Zdarza się też, że w ogóle nie wszczynają postępowań, a wnioski leżą miesiącami na urzędniczych biurkach. Dlaczego? Gdy tereny ogrodów są prawnie zapisane PZD, dużo trudniej jest doprowadzić do ich
likwidacji i sprzedać je pod inwestycje. Pomimo tak wielu napotykanych trudności wraz z końcem roku PZD zintensyfikował swoje działania w tym względzie, gdyż
granicznym terminem na złożenie wniosków jest 18 styczeń 2016 r. Po tej dacie złożenie ubieganie się o regulację stanu prawnego stanie się niemożliwe.

Sądowe wsparcie
Niezrozumiały opór gmin w wydawaniu decyzji
stwierdzających nabycie użytkowania gruntu przez ROD
jest absurdalny, co potwierdził również w swoim orzeczeniu Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazując, że
nabycie prawa użytkowania gruntu na podstawie art. 76
ustawy o ROD nastąpiło z mocy prawa, z dniem wejścia
w życie ustawy o ROD. Zatem jeśli ogród spełnia jeden
z warunków wymienionych w ustawie, to działkowcy ty-

tuł prawny do nieruchomości nabyli niezależnie od wydanej - bądź nie - decyzji. WSA wskazał, że sama decyzja urzędników stwierdzająca nabycie prawa użytkowania ma jedynie charakter potwierdzenia stanu faktycznego. Dotychczas złożono wnioski w stosunku do 1380
ROD o powierzchni blisko 8500 ha, co stanowi 85% powierzchni, co do której istnieje możliwość regulacji stanu prawnego gruntów ROD.

„Razem z woli działkowców”
Ustawa o ROD dała działkowcom nie tylko możliwość
uregulowania stanu prawnego gruntów ogrodów, ale też
nałożyła na działkowców obowiązki. To, co w zamyśle
miał być demontażem jednej z największych w Polsce
organizacji społecznych – PZD, stało się niespotykanym
w historii sukcesem tej organizacji. Związek poddany
bowiem ogromnej weryfikacji przez blisko milion działkowców z całej Polski, wyszedł z tego doświadczenia
z tarczą. Działkowcy jednoznacznie i gremialnie zadeklarowali, że w pełni ufają swojej organizacji. Jeszcze
nigdy w historii działkowej organizacja skupiająca działkowców nie była poddana tak całkowitej i dogłębnej weryfikacji. Realizacja tego obowiązki, który nałożyła
ustawa działkowa była dla Związku nie tylko uciążliwa,
ale i kosztowna. Ponad 6 mln zł wydały zarządy ROD
jedynie na wysyłkę do wszystkich działkowców zawiadomień. Kolejne kilkaset tysięcy kosztowało Związek

opracowanie, wydrukowanie i dostarczenie do blisko
5 tys. ROD w Polsce prospektów informacyjnych mających wspierać zarządy ROD przy zwoływaniu i przeprowadzaniu zebrań. Dziś, po wielu miesiącach ciężkiej
pracy, PZD jest silniejszy niż był kilka miesięcy temu.
Z organizacji wystąpili bowiem niezadowoleni, wichrzyciele i ci, którzy poprzez ogrody realizują swoje własne,
partykularne interesy. Z możliwości wyłączenia się
z PZD skorzystało tylko niespełna 5% ROD. Kolejny raz
plan rozbicia PZD i rozdrobnienia ogrodnictwa działkowego w Polsce nie udał się, bo działkowcy wybrali poczucie bezpieczeństwa i prawną ochronę swoich interesów. W obliczu niekończących się dyskusji na tematy
związane z przyszłością i funkcjonowaniem ogrodów
działkowych, a także pojawiających się atakach na nową
ustawę, jasne stało się, że działkowcy bardziej niż kiedykolwiek dotąd potrzebują silnego Związku.
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Niezachwiany okręt
Choć PZD z kilkuletniej nieustającej potyczki, a może
nawet i wojny o ogrody działkowe wyszedł jeszcze silniejszy i bardziej zmotywowany do pracy, to w rzeczywistości wciąż toczy się nieustająca gra o miejskie
grunty, a raczej o fortuny, jakie można by na tych gruntach zarobić. Szczególnie daje się we znaki tzw. „dzika
reprywatyzacja”. Dlatego Związek, jako reprezentant milionowej społeczności polskich działkowców, która wielokrotnie odczuwała skutki braku kompleksowej regulacji problemu roszczeń byłych właścicieli, włączyło się
też w publiczną debatą w przedmiocie reprywatyzacji.
PZD stoi na stanowisku, że optymalnym rozwiązaniem
byłoby wypłacanie spadkobiercom odszkodowań, których wysokość uwzględniałaby możliwości ekonomiczne państwa. PZD zwrócił szczególną uwagę na zachowanie zdrowego rozsądku przy naprawianiu dawnych
krzywd, aby nie wyrządzać jednocześnie nowych, tak jak

dzieje się to obecnie. Zdaniem Związku politycy powinni uwzględnić czas, który minął od odebrania majątku.
Być może nie da się już w pełni zrekompensować poniesionych strat przez dawnych właścicieli, dlatego powinno się wypracować rozwiązanie uwzględniające realizację interesu wszystkich stron. Brak prawnych uregulowań tego procesu powoduje wiele nieprawidłowości,
dlatego też Związek musi nie tylko bronić działkowców
przed jej skutkami, ale i prowadzić politykę zmierzającą
do jak najszybszego uchwalenia spójnej i sprawiedliwej
ustawy reprywatyzacyjnej. Niestety w chwili obecnej zawirowania polityczne nie służą merytorycznej pracy nad
palącymi problemami Polaków, a ustawa reprywatyzacyjna pozostaje odległym marzeniem. Jedynym ratunkiem dla 338 ROD, wobec, których wysuwane są roszczenia pozostają wyroki Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy przyznał rację PZD
Szerokim echem odbiły się korzystne dla PZD wyroki.
Oba wydane zostały przez Sąd Najwyższy i dotyczą najbardziej bulwersujących w ciągu ostatnich lat spraw
ROD im. 23 Lutego w Poznaniu i dotyczący krakowskich ogrodów „Wrzos” i „Kalina”. W przypadku pierwszej sprawy Związek został zmuszony do zapłaty ponad
7 mln złotych. Z kolei krakowska sprawa Jadwigi W. obciążyła Związek kwotą 600 tys. złotych.
Sąd podzielił argumentację Związku w obu tych sprawach i wskazał, że ustalając kwotę za bezumowne korzystanie z ziemi należy brać pod uwagę jej stan faktyczny i sposób wykorzystania, a nie potencjalne możliwości naliczania dochodów, jakie może przynieść po jej
zagospodarowaniu. Ponadto w drugim wyroku dodał, że
roszczenie o bezumowne korzystanie z gruntu ROD
przysługuje właścicielowi od dnia wytoczenia powództwa o wydanie nieruchomości. Związek od dawna podnosił argument, że bierna postawa osób przejmujących
tereny ROD jest zamierzona i służy osiągnięciu korzyści

majątkowych. Za naganne uznał także uchylanie się od
zapłacenia PZD odszkodowania za poczynione nakłady,
by następnie wykorzystywać ten fakt i czerpać z tego
nieustające korzyści od PZD. To kolosalna zmiana postrzegania Związku i działkowców przez władzę sądowniczą. Dotąd PZD był wręcz łupiony w wyniku krzywdzących wyroków sądowych, podczas gdy de facto jest
w przypadku błędnie przeprowadzonych postępowaniach wywłaszczeniowych ofiarą, a nie winnym. Orzecznictwo Sądów Najwyższych jest bezapelacyjnie ogromnym sukcesem całego PZD i zasługą niestrudzonej walki o prawa działkowców, ogrodów toczonej nieustająco
przez związkowych prawników. Aktywna obrona ROD
przed próbami nieuzasadnionego usuwania ogrodów
i zabezpieczanie interesów działkowców, to wszak w
dalszym ciągu priorytetowe zadanie realizowane przez
Związek, które jak widać realizowane jest w dobrym wynikiem.

To był dobry rok
Miniony rok 2015 był dla Związku niezwykle pracowity, ale i udany. Z pewnością docenić należy intensywną
modernizację i rozwój rodzinnych ogrodów działkowych. W minionym roku w dalszym ciągu intensywnie
wdrażane były przepisy nowej ustawy o ROD, w tym
przede wszystkim: dostosowano związkowe prawo,
opracowano oraz przyjęto regulamin ROD i statut PZD,
a także podsumowano przeprowadzone we wszystkich
ROD zebrania ustawowe. Związek z powodzeniem zabiegał o regulację stanu prawnego tysięcy hektarów

ogrodowych gruntów.
Niestety, cieniem na wszelkie pozytywne aspekty tej
działalności kładą się wciąż podejmowana na nowo ataki na środowisko działkowe. Jan Paweł II mówił, że
„miarą sukcesu jest to, ile ma się wrogów”. Niezaprzeczalną prawda jest jednak twierdzenie, że im więcej w
życiu się przeżyje, doświadczy, tym bardziej jest się odpornym na przeciwności, jakie stawia los. Dlatego dzięki wspólnym działaniom Związku i działkowców wszystkie dotychczasowe ataki udało się skutecznie odeprzeć.
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Jednocześnie patrząc na spójne działania, jakie Związek
prowadzi od lat, działkowcy mogą być spokojni. Skoro
udało się dotychczas zabezpieczyć prawa działkowców
poprzez ustawę o ROD, a także ochronić przed rozbiórką 900 tys. działkowych altan, to nie ma takich wyzwań,
którym zjednoczeni w swojej organizacji działkowcy, nie
byliby w stanie sprostać.
Mimo wielu osiągnięć, w które obfitował rok 2015,
wciąż wiele pozostaje do zrobienia. Ogrody muszą się
bowiem rozwijać i dostosowywać swój charakter do
zmieniającego się otoczenia i oczekiwań użytkowników.
Powinny zatem coraz liczniej otwierać się na lokalną
społeczność, uczestniczyć w życiu miasta czy dzielnicy.
Ogrody-parki, jak często określa się takie miejsca, muszą
stać się dostępne dla wszystkich, którzy chcą choć przez
chwilę odpocząć w ciszy i wśród zieleni, ale powinny
także oferować różnorodne formy aktywnego wypoczyn-

ku. Wiele ogrodów wychodzi naprzeciw tym życzeniom
i organizuje otwarte imprezy integracyjne, festyny, wakacje dla osób starszych, prowadzi szkolenia i zajęcia
warsztatowe, hobbystyczne, kluby dla seniorów, nawiązuje współpracę z organizacjami, szkołami i przedszkolami. Istnieje jednak konieczność jeszcze szerszego
otwarcia ogrodów. Dostrzegając te potrzeby Krajowa
Rada opracowuje założenia i plan działania Programu
Społecznego Rozwoju ROD. Jego wdrożenie planowane
na 2016 rok będzie najlepszą promocją ogrodów
i Związku, a także pozwoli zjednoczyć wysiłki środowiska działkowego w słusznym i potrzebnym działaniu na
rzecz całego społeczeństwa. Kolejne wyzwania zapewne
przyniesie strukturom PZD samo życie. Oby kolejny rok
pozwolił działkowcom rozwinąć skrzydła swojej działalności.
AH

2. Walka z dzikimi lokatorami w ROD
Polak potrafi – to powiedzenie słusznie oddaje to, co
wszyscy doskonale wiemy, że nasz naród jest wyjątkowo
pomysłowy i zaradny. Nawet, a może przede wszystkim,
w kwestii omijania prawa. Nie dziwi więc, że i w ogrodach działkowych spotkać można przypadki łamania
prawa. Niestety, takie działanie nielicznych osób czyni
wiele złego przede wszystkim innym działkowcom, którzy użytkują swoje działki w zgodzie z prawem. W me-

diach, jak bumerang pojawiają się opowieści na temat
całorocznego zamieszkiwania przez niektórych działkowców w ROD, a stąd już tylko krok do pretensji i zarzutów wytaczanych pod adresem całego środowiska
działkowego. Jeden łamiący prawo działkowiec zyskuje
tak wielką sławę i rozgłos, że ciężko przysłonić go setką dobrych inicjatyw organizowanych przez praworządnych działkowców.

Kim jest dziki lokator w ROD?
To osoba, która w sposób oczywisty i jawny łamie art.
12 ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku mówiący
o tym, że zamieszkiwanie na terenie ogrodu jest zabronione. Zakaz ten jest równie mocno zaakcentowany także w statucie PZD i regulaminie ROD. W całej długiej
tradycji ogrodnictwa działkowego ogrody nigdy nie spełniały funkcji mieszkalnej. Dziki lokator nie tylko łamie
więc prawo, ale też wyłamuje się z działkowej tradycji
i solidarności, a w imię źle pojętej własnej wolności, narusza spokój pozostałych działkowców. Trudno mówić
o spokojnym wypoczynku i rekreacji, gdy ktoś tuż obok
jeździ autem, czy motocyklem (do pracy, na zakupy, do
lekarza, znajomych, urzędów, ect.), pierze, odkurza i produkuje ogromne ilości śmieci, za które muszą zapłacić
wszyscy użytkownicy ogrodu. Niektóre osoby właśnie
tak pojmują wolność do decydowania o sobie i swojej
własności, za nic mając równość wobec prawa i to, że
takie działanie naraża de facto całe środowisko na utratę ustawowych przywilejów. Rosną też, nieproporcjonal-

nie do obciążenia, finansowe koszty utrzymania takich
bezprawnych lokatorów, które muszą pokrywać wszyscy członkowie ROD, chociaż w ogrodzie bywają, np.
sporadycznie. Mowa o użytkowaniu i utrzymaniu urządzeń infrastruktury, która podobnie, jak altany, nie została stworzona z myślą o całorocznym użytkowaniu
i stałych mieszkańcach. Dlatego w wielu ogrodach Zarządy ROD, powołując się na obowiązujące przepisy regulaminu, decydują o wyłączeniu wody i prądu na okres
zimowy. Działanie to budzi nieuzasadnione protesty
głównie, jeśli nie jedynie, wśród osób zamieszkujących
ogrody całorocznie. Tymczasem wykorzystanie energii
elektrycznej na działce musi mieć związek z przeznaczeniem i charakterem ogrodu działkowego. Tak więc użytkownik działki może wykorzystać energię elektryczną
do zagospodarowania działki, do prowadzenia na niej
upraw, z których korzysta wraz z rodziną oraz do wypoczynku na działce, a nie do całorocznego zamieszkiwania.
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Tani dom z ryzykiem eksmisji
Powody zamieszkiwania w ROD często wynikają
z trudnej sytuacji materialnej, a także z innych czynników społecznych. W dużym mieście nie sposób kupić
dom za 100 tys. zł, a tymczasem altana wyglądająco niczym dom jednorodzinny, wybudowana w ogrodzie położonym w atrakcyjnym miejscu, kusi nabywcę swoją
niską ceną. Nastawione wyłącznie na zysk biura nieruchomości w publikowanych ogłoszeniach nie informują, że te „cenowe okazje” postawione są całkowitym
pominięciem przepisów prawa. To bowiem mogłoby
zniechęcić potencjalnego kupca. Tymczasem warto pamiętać, że nieznajomość prawa, nie zwalnia nikogo z jego przestrzegania. Bywa też tak, że rodzice oddają
dzieciom swoje mieszkania, a sami wyprowadzają się do
altany, gdzie pomieszkują bez stałego meldunku przez
cały rok.
Kolejny problem to osoby ubogie. Niestety, w tym
względzie zawodzą często instytucje państwowe, a brak
rozwiązania tego problemu sprawia, że zostaje on zepchnięty na PZD i działkowców, którzy to nie mają praktycznie żadnych możliwości poradzenia sobie z nim bez

wsparcia. Wyrzucenie z ogrodu na bruk rodziny, która
nie ma się gdzie podziać, wywołałoby jedynie falę krytyki i negatywnych emocji względem działkowców.
Zgłaszanie tych spraw do miejskich urzędów, nie przynosi jednak oczekiwanych rezultatów. Problem stałego
zamieszkiwania na działkach jest całkowicie bagatelizowany przez władze lokalne, a w szczególności przez
Straż Miejską czy Policję, które praktycznie nie reagują
na tego typu zgłoszenia i sygnały. Samorządy chcąc
uniknąć problemów z bezdomnymi lokatorami, przy braku mieszkań komunalnych i perspektyw na ich posiadanie, tolerują zjawisko zamieszkiwania w ogrodach.
Dochodzi wręcz do skrajnie niezrozumiałych i wręcz absurdalnych sytuacji, gdy gminy odrzucają wnioski osób
mieszkających na działkach, o przydział mieszkania socjalnego z uwagi na to, iż mają one zamieszkanie na terenie ROD. Problemem jednak nie jest tu działka,
a sytuacja finansowa Polaków, a tej nie da się zmienić
od ręki. Zamieszkiwanie w ROD nie może być w żadnym wypadku metodą rozwiązywania potrzeb socjalnych przez władze miast.

Zameldowanie w ROD
Działanie urzędników znacznie utrudnia walkę z tym
problemem. Przykładem złej polityki gmin w tym zakresie jest też meldowanie przez urzędy działkowców
w ROD. Powstaje wówczas mylne wrażenie, że skoro taki użytkownik otrzymał meldunek, to ma prawo do całorocznego zamieszkiwania. Nic bardziej mylnego.
W świetle obowiązujących przepisów zameldowanie jest
jedynie potwierdzeniem miejsca przebywania, a nie prawem do zamieszkiwania. Z treści art. 9 ust. 2b ustawy
o ewidencji ludności wynika, że „zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu”. PZD od wielu
lat protestuje jednak przeciwko takim praktykom. Organ
meldunkowy nie wnika bowiem w szczegóły, czy określony obiekt nadaje się do zamieszkania w rozumieniu
przepisów prawa budowlanego. Absurdów w tej sprawie

jest wiele. Zgłaszane do meldunku adresy są bowiem jedynie numerami porządkowymi działek w ROD, adres
posiada tylko ROD jako całość, a nie każdy jego poszczególny użytkownik.
Należy także podkreślić, że altana w ROD nie spełnia
norm określonych dla domu, bowiem nie wymaga planów
architektonicznych, zgody na budowę, ani nie jest kontrolowana przez Nadzór Budowlany. Nie jest więc budynkiem, w którym można bezpiecznie zamieszkiwać. OZ
PZD oraz Zarządy ROD wielokrotnie podejmowały rozmowy z urzędami przedstawiając kwestie zakazu zamieszkiwania na terenie ROD, zgodnie z przepisami ustawy
o ROD, ale urzędy nadal podejmują decyzję o meldunkach. Trudno mówić o skali tego problemu, gdyż PZD nie
posiada wiedzy, ile osób posiada zameldowanie w ROD.
Są to dane ewidencji ludności, a nie Związku.

Kiedy altana staje się domem
Z zamieszkiwaniem i meldowaniem w ogrodzie często wiąże się też budownictwo ponadnormatywne. Zjawiska te to poważne problemy, z którymi Związek
zmaga się od wielu lat. Budowa altan o wymiarach przekraczających normy określone zarówno w prawie budowlanym, jak i przepisach związkowych jest samowolą
budowlaną i stanowi rażące naruszenie prawa. Jednak w
tym wypadku, sprawa jest o wiele bardziej złożona, niż
mogłoby się to wydawać. Wiele z ponadnormatywnych

altan wybudowano kilkadziesiąt lat temu, gdy nie było
szczegółowych przepisów regulujących ten stan rzeczy.
Tymczasem prawo, jak wiemy, nie działa wstecz i w takich przypadkach niewiele można zrobić. Ponadto zmiana Prawa Budowlanego sprawiła, że zalegalizowane
zostały w miastach budynki wcześniej zaliczane do ponadnormatywnych, tj. o powierzchni od 25 m² do 35 m².
Przeprowadzone wśród działkowców badanie na ten temat pokazało, że ich zdaniem – dopuszczalna powierzch-
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nia zabudowy altan - jest obecnie wystarczająca. Każdy,
kto łamie prawo, musi być świadomy konsekwencji, jakie może ponieść z tego tytułu. W przypadku, gdy działkowiec wybudował, rozbudował lub nadbudował altanę
przekraczając dopuszczalne normy, zarząd ogrodu ma
obowiązek zawiadomić Nadzór Budowlany. Osoba posiadająca ponadwymiarową altankę musi się liczyć zatem z nakazem jej rozbiórki, a także z konsekwencjami
wynikającymi z zapisów ustawy o ROD, m.in. o braku
wypłaty odszkodowania w przypadku likwidacji. Zarząd
ROD może też zażądać zaświadczenia potwierdzającego
zgodność wybudowanej altany działkowej z wymogami
określonymi w przepisach prawa budowlanego.
Są jednak dobre informacje, jakie płyną z najnowsze-

go raportu KR PZD w tej sprawie. Choć zapobieganie
zjawisku budownictwa ponadnormatywnego na działkach jest trudne, to - jak wskazują wyniki przeprowadzonych we wszystkich okręgowych zarządach PZD badań
- zauważalne stało się jego zahamowanie. Wszystko to
razem sprawiło, że choć problem ten występuje, to jest
on w zasadzie jedynie incydentalny, gdyż mieści się w
granicach 1 proc. Z przeprowadzonej analizy wynika, że
do Nadzoru Budowlanego zgłoszono łącznie 1856 altan
wybudowanych z naruszeniem prawa. Wiele z tych
spraw jest w toku, z uwagi na przewlekłość postępowań
wynikającą z przedłużających się odwołań do wyższych
instancji oraz sądów.

Co grozi dzikim lokatorom?
W zależności od przyczyn Związek podejmuje liczne
działania zwalczające problem zamieszkiwania. W przypadku ubóstwa Zarząd ROD ma obowiązek zgłosić ten
fakt do gminy lub pomocy społecznej. W wielu okręgach
corocznie w okresie jesiennym organizowane są spotkania dzielnicowych, Straży Miejskiej, pracowników
MOPS oraz przedstawicieli PZD w sprawie bezdomnych. Zarządy ROD również zgłaszają problemy do Organów Opieki Społecznej lub innych jednostek powołanych w celu przeciwdziałania bezdomności. Jeżeli zamieszkiwanie na działce wynika z innych przyczyn, Zarząd ma obowiązek zastosować sankcje statutowe w
stosunku do użytkownika działki. W takim wypadku Zarząd ROD może rozwiązać umowę o dzierżawę działki –
wówczas działkowicz zobowiązany jest opuścić ogród
w ustalonym terminie, a jedyne, do czego ma prawo własności, to obiekty znajdujące się bezpośrednio na działce. Nie przysługuje mu wtedy żadne prawo do odszko-

dowania (takie jak przy likwidacji działki), a jeśli będzie
opóźniał wyprowadzkę, prezes zarządu może wezwać
policję, która zajmie się eksmisją. Zarządy ROD informują urzędy miast o zamieszkiwaniu na działkach i prowadzą intensywne działania w sprawie ograniczenia tego
zjawiska. Efekty nie są jednak tak spektakularne, jak
chciałyby widzieć media i społeczeństwo. Związek nie
jest w stanie poradzić sobie z tak poważnym problemem
bez pomocy odpowiednich służb i bez wsparcia w tym
względzie ze strony władz samorządowych, czy Nadzoru Budowlanego. Stojący na straży prawa Związek niesłusznie postrzegany jest przez media w roli kata i atakowany jest za „wyrzucanie ludzi na bruk”, podczas gdy
dąży jedynie do tego, by wszyscy działkowcy byli równi wobec prawa i przestrzegali jego zapisów. Egzekwowanie prawa jest jednak niezwykle trudne, choćby ze
względu na to, że dzicy lokatorzy przedstawiają się
w roli pokrzywdzonych.

NIE dla cwaniactwa
Oceniając problem zamieszkiwania na działkach
w ROD należy stwierdzić, że zjawisko to dotyczy gównie miast, natomiast w ogrodach podmiejskich są to
przypadki jedynie sporadyczne. Stąd słuszna jest konkluzja, że problem ten to pokłosie braku mieszkań i bezrobocia oraz tolerowania łamania prawa przez instytucje,
które winny się tymi problemami zajmować. Sezon zimowy jest w tym względzie wyjątkowo drażliwy. Niestety altany nie są budynkami spełniającymi normy
budowlane i nie zostały stworzone z myślą o zamieszkiwaniu w nich. Całoroczne przebywanie na działkach generuje dla wszystkich użytkownikom ROD dodatkowe
koszty, kłopoty i różnego rodzaju zagrożenia. Jednym z
nich jest niebezpieczeństwo pożarów altan oraz zniszczenia infrastruktury ogrodów. Ponadto negatywne zjawiska w ogrodach są pożywką dla przeciwników ogro-

dnictwa działkowego w miastach, a skutkiem może być
odebranie ustawowych przywilejów.
Mimo całej nagonki, PZD nie ustaje w wysiłku całkowitego wyeliminowania negatywnych zjawisk na działkach w ROD, aby ogrody mogły prawidłowo wypełniać
swoje funkcje ustawowe wobec działkowców i społeczności lokalnych. Związek w ostatnim czasie kolejny raz
wezwał wszystkie organy PZD do stosowania sankcji
statutowych wobec tych zarządów ROD i ich członków,
którzy nie wypełniają swych obowiązków i nie podejmują działań zgodnych z ustawą o ROD i statutem PZD
w stosunku do działkowców naruszających prawo.
Działki w żaden sposób nie mogą bowiem zaspokajać
potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa, bowiem zaprzecza to celom, jakim mają służyć. Budowanie domów na
działkach i zamieszkiwanie w nich niszczy ideę ogrod-
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nictwa działkowego. Mimo, że jest to zjawisko marginalne w skali całego Związku, to jest na tyle widoczne,
że rodzi w społeczeństwie przekonanie, że ogrody są wykorzystywane do celów sprzecznych z ich przeznaczeniem. Ogrody działkowe tracą przez to na pozytywnym
wizerunku w społeczeństwie, które dostrzega skalę nierówności własnych obciążeń w prywatnym domu i bez-

karność oraz cwaniactwo ludzi wykorzystujących ROD
sprzecznie z prawem i interesem społecznym. Ludzie
nieuczciwi nie powinni korzystać z przywilejów. Ogrody działkowe to nie noclegownia ani tanie w użytkowaniu i zakupie osiedla mieszkaniowe. Każdy kto łamie
prawo musi być świadomy tego, że będzie musiał ponieść konsekwencje swojego postępowania.
AH

3. Nie bàdêmy oboj´tni. Obok nas zamarzajà ludzie
Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa od
1 listopada w Polsce zamarzło już 50 osób. Tylko w ciągu ostatniego weekendu siarczysty mróz przyczynił się
do śmierci 21 osób. To skutek bardzo niskich temperatur,
które szczególnie nocą odnotowywane są w całym kraju, a także ludzkiej obojętności. Tymczasem wystarczy
jeden krótki telefon, by ocalić komuś życie. Mimo wielu apeli ze strony policji, odpowiednich instytucji, a także Krajowej Rady, która apelowała do wszystkich
Zarządów ROD i działkowców o zwracanie szczególnej
uwagi na bezdomnych w ogrodach, nieustająco odnotowywane są kolejne przypadki zamarznięć.
Szacunkowe dane mówią o ok. 30 tys. do nawet 300
tys. osób nie mających stałego dachu nad głową i ciepłego kąta, który pozwoliłby przetrwać zimę. Osoby te szukając schronienia przed chłodem trafiają także do
ogrodów działkowych i altanek. Niestety jest to tylko pozorne schronienie, gdyż w wielu ogrodach w okresie zimowym wyłączany jest prąd i woda. Wynika to nie tylko
z zakończenia sezonu działkowego, kiedy z ogrodów
znikają działkowcy, ale też ze względu na nieprzystosowanie instalacji elektrycznych i hydraulicznych do niskich temperatur, które mogą powodować ich uszkodzenie. Bezdomni, którzy szukają miejsca do przetrwania właśnie w ROD, nie wiedząc o tym, skazują siebie na
pewną śmierć. Ponadto nie tylko narażają oni swoje życie, ale także stanowią zagrożenie dla ogrodów działkowych poprzez wzniecanie pożarów.
Dlatego tak ważne jest, by reagować, gdy widzimy
osoby bezdomne, śpiące w nieogrzewanych pomieszczeniach, altankach lub na dworze. Najlepiej zawiadomić
wówczas policję, straż miejską lub pożarną, które udzielą potrzebującym pomocy.
Zamarznąć można nie tylko wtedy, gdy na termometrach pojawiają się minusowe temperatury, oscylujące
między minus 10, a minus 20 stopni Celsjusza. Skrajne
wyziębienie i hipotermia możliwa jest także wtedy, gdy
człowiek długo przebywa w chłodzie, mimo, iż temperatura jest dodatnia.
Warto o tym pamiętać, że człowiek wychłodzony,
zziębnięty, czy zamarzający nie reaguje na pytania i ko-

munikaty, dlatego nie dopytujmy gdzie mieszka i co robi, ale dzwońmy po pomoc. W temperaturze powietrza
minus 37 st. C temperatura ludzkiego ciała obniża się o
1 stopień na każde pół godziny. Bez względu na to, czy
na mrozie maszerujemy, czy machamy rękami, temperatura nieubłaganie spada. Po kilkudziesięciu minutach na
mrozie temperatura ciała obniża się do 35 st. C. To stan
płytkiej hipotermii, w której działanie mózgu człowieka
jest znacznie ograniczone. Dlatego właśnie marznący
człowiek przestaje pamiętać, traci chwilami świadomość
i przestaje racjonalnie oceniać swoje położenie. Przy
temperaturze ciała wynoszącej 33 stopnie pojawia się
apatia, przy temperaturze minus 32 stopni - otępienie.
Zwykle zamarzający ludzie bezwiednie przyjmują pozycję płodową. Jeśli widzimy leżącego w takiej pozycji
człowieka, reagujmy natychmiast – każda sekunda może decydować o jego życiu.
Krajowa Rada PZD kolejny raz prosi wszystkie Zarządy ROD oraz działkowców o baczne zwracanie uwagi
na osoby przebywające w okresie zimowym w rodzinnych ogrodach działkowych. Każdego obowiązuje zwykła społeczna solidarność i sumienie, które nie pozwala
być obojętnym wobec niedoli innych. Wyrazem naszego
zainteresowania losem bliźniego jest właśnie wykonanie
krótkiego telefonu, który zajmie nie więcej niż kilka sekund, a może uratować komuś życie. Dlatego widząc
błąkającą się po ogrodach działkowych osobę lub inne
niepokojące zjawiska z udziałem nieznanych osób, które mogą być bezdomne, chore lub potrzebują pomocy,
należy zadzwonić do Straży Miejskiej pod ogólnopolski numer 986. Dzwonić można zarówno z telefonów
stacjonarnych, jak i komórkowych, nie ma też potrzeby
wybierania numeru kierunkowego. Ten jeden telefon
uruchamia system koordynacji zimowej, pozwalający
bezdomnym przetrwać zimę i jednocześnie przygotowuje ich do wyjścia na prostą.
W miarę możliwości zachęcamy Zarządy ROD do patrolowania ogrodów, w celu sprawdzenia czy znajdują
się tam osoby szukające schronienia w nieogrzewanych
altanach. Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka. By uratować czyjeś życie nie trzeba być bohaterem,
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wystarczy rozglądnąć się dookoła siebie i dostrzec
w bezdomnym człowieka, któremu trzeba pomóc.
Bezdomnym pomocy udzielają Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Ponadto w większości miast działają
także schroniska, które przyjmują bezdomnych niezależnie od ilości łóżek i miejsca. Osobom ubogim, pozbawionym dachu nad głową pomagają też wolontariusze

z organizacji pozarządowej Towarzystwa Pomocy
im. św. Brata Alberta, które prowadzi 130 placówek
w 61 miejscowościach w całej Polsce (adresy placówek:
http://www.bratalbert.org).
Wykaz placówek zapewniających wsparcie osobom
bezdomnym na stronie internetowej pzd.pl
AH

4. Przeniesienie prawa do działki
Ustawa o ROD z 2013 r. wprowadziła jasne zasady pozwalające działkowcom przenosić swoje prawo do działki na inne osoby. Mimo wyraźnych zapisów wielu
działkowców nadal nie wie, jakie przepisy obowiązują
w tym zakresie i jakich należy dopełnić formalności. Zarówno do Krajowej Rady, jak i okręgowych zarządów
napływają pytania związane z procedurą przekazania
działki na rzecz innej osoby, dlatego warto jeszcze raz
przypomnieć, że proces ten reguluje art. 41 ustawy
o ROD. Należy wyraźnie zaznaczyć, że działkowiec jest
jedynie dzierżawcą działki, a nie jest właścicielem. Nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce
stanowią oczywiście jego własność, ale grunt, na którym
znajduje się działka już nie. Należy on bowiem do gminy lub Skarbu Państwa. Grunty te są oddane w użytkowanie na czas nieoznaczony lub w użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem na zakładanie ogrodów. PZD
jest więc ich użytkownikiem. Działkowiec nie może zatem sprzedać działki, ponieważ nie jest ona jego własnością. Mimo, że jest to zapis wynikający wprost z ustawy,
na wielu stronach internetowych pojawiają się ogłoszenia o sprzedaży działki rekreacyjnej. Trzeba zachować
szczególna ostrożność przy ocenie takich ofert, ponieważ często wprowadzają one przyszłych użytkowników
w błąd co do stanu prawnego gruntu. Zatem należy jeszcze raz podkreślić, że przeniesienie prawa do dzierżawy
nie stanowi sprzedaży działki.
Przeniesienie prawa do działki następuje w drodze
umowy zawartej pomiędzy działkowcem a pełnoletnią
osobą fizyczną (art. 41 ust. 1 ustawy o ROD). Taka umowa obejmuje oświadczenie o przeniesieniu prawa. Powinna też regulować kwestię rozliczenia stron za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty
stanowiące własność działkowca (art. 42 ust. 2 ustawy o
ROD). Warto pamiętać, że w ramach osób bliskich można przenieść prawo nieodpłatnie, w formie darowizny,
ale trzeba to zaznaczyć w umowie.
Duże znaczenie ma forma omawianej powyżej umowy.
Ustawa wymaga, aby została zawarta w formie pisemnej,

z podpisami notarialnie poświadczonymi. Co ważne, nie
jest wymagana forma aktu notarialnego. Chodzi jedynie
o to, aby autentyczność podpisów stron w umowie została urzędowo poświadczona przez notariusza. Oznacza to,
że osoby, które chcą między sobą przenieść prawo do
działki powinny sporządzić pisemna umowę, a następnie
podpisać ją w obecności notariusza. Umowę należy sporządzić w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i dodatkowy egzemplarz, który
trzeba złożyć do zarządu ROD. Brak zachowania takiej
formy spowoduje nieważność umowy.
Jeżeli spełni się powyższe wymagania, to umowa będzie ważna. Jej skuteczność będzie jednak zawieszona
do czasu zatwierdzenia umowy przez zarząd ROD. Procedura taka wynika z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ogrodu. W tym celu należy
wraz z umową złożyć do zarządu ROD wniosek o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki. Przykładowy
formularz takiego wniosku, jak i samej umowy znajduje się na stronie internetowej Polskiego Związku Działkowców w zakładce Prawo (Wzory dokumentów).
Od chwili złożenia tego wniosku zarząd ogrodu ma
2 miesiące na zatwierdzenie lub odmowę zatwierdzenia
takiego przeniesienia. Zatwierdzenie to powinno przyjąć formę uchwały zarządu ROD. Jeżeli we wskazanym
terminie nie zapadnie żadna uchwała, to przeniesienie
prawa do działki będzie uważane za zatwierdzone z mocy prawa (art. 41 ust. 3 ustawy o ROD) i działkowiec nie
będzie już musiał dopełniać żadnych dodatkowych formalności.
Zarząd ROD może odmówić zatwierdzenia w formie
uchwały, ale tylko z ważnych powodów. Uchwała taka
musi być uzasadniona i przybrać formę pisemną pod rygorem nieważności. Odmowa zatwierdzenia może być
zaskarżona do sądu przez każdą ze stron umowy. Ewentualne orzeczenie sądu o bezskuteczności odmowy zastąpi zatwierdzenie przeniesienia praw do działki (art. 41
ust. 7 ustawy o ROD).
Wioletta Zaleska
Pracownik w Wydziale Prezydialnym
Krajowej Rady PZD
32

5. Skutki nieprzestrzegania regulaminu ROD
Regulamin ROD reguluje najistotniejsze zagadnienia
związane z funkcjonowaniem ogrodu oraz zagospodarowaniem i korzystaniem z działki. Jest to dokument, który ma dla działkowców duże znaczenie, ponieważ zawiera zasady określające m.in. sposób i miejsce nasadzeń
drzew i krzewów oraz lokalizację i wymiary altany. Nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie ma niestety
największy wpływ na negatywne relacje pomiędzy najbliższymi sąsiadami.
Do Krajowej Rady napływa wiele skarg na działkowców, którzy nie przestrzegają prawa związkowego w tym
zakresie. Najwięcej uwag dotyczy wybudowania lub rozbudowania altany niezgodnie z regulaminem. W § 59
wyraźnie zapisano, że odległość altany od granicy działki nie może być mniejsza niż 3 metry. Niektórzy działkowcy, mimo tego nakazu budują altany przy samej
granicy działki, twierdząc, że uzyskali na to zgodę sąsiada i zarządu ROD. W regulaminie ROD nie ma jednak
żadnego przepisu, który zezwalałby na wybudowanie altany w odległości mniejszej niż 3 metry za zgodą sąsiada lub zarządu ROD. Jeżeli nie przewidziano takiej
możliwości w uregulowaniach prawnych, to znaczy, że
altany nie można pod żadnym pretekstem zbudować
w odległości mniejszej niż wskazana w przepisach. Regulamin nie upoważnia również żadnego organu Związku na wyrażenie zgody na odstępstwo od tej zasady,
dlatego zarząd ROD nie ma prawa jej udzielić. Wiążące
w tym zakresie są tylko zasady zawarte w regulaminie
ROD. Postępowanie działkowców, którzy wybudowali
altanę niezgodnie z przepisami stanowi rażące naruszenie prawa i negatywnie wpływa na relacje z sąsiadami.
Altana wybudowana na granicy działki powoduje bowiem w lecie zaciemnienie sąsiednich upraw, a w czasie
deszczu ich zalewanie. Działka jest przeznaczona głównie do prowadzenia upraw ogrodniczych, dlatego ich
niszczenie w taki sposób budzi negatywne emocje wśród
sąsiadów.
Problemem dla wielu działkowców są również niewłaściwie posadzone rośliny. Przy wyborze gatunków drzew
i krzewów owocowych, jakie będą sadzone na działce
należy dobierać odmiany słabo rosnące lub karłowate
i posadzić je co najmniej 2 metry od granicy działki.
W przypadku moreli należy zachować odległość co najmniej 3 m, natomiast czereśnia i orzech włoski nie mogą być sadzone w odległości mniejszej niż 5 m. Wyjątek
w tym przypadku stanowią szczepionki na podkładach
słabo rosnących, które można sadzić w odległości nie
mniejszej niż 3 m. Krzewy natomiast należy sadzić
w odległości nie mniejszej niż 1 m. od granicy działki,
a krzewy leszczyny 3 m.

Na działce w ROD dopuszcza się także sadzenie drzew
ozdobnych, w tym iglaków, jednak również pod warunkiem, że będą to gatunki i formy słabo rosnące, które
trzeba sadzić co najmniej 2 m od granicy działki.
Przepisy te są bardzo ważne, ponieważ niewłaściwe
posadzenie drzewa czy krzewu, przysparza dodatkowe
kłopoty nie tylko dla działkowca, ale szczególnie dla jego sąsiadów, gdyż zbyt wysokie i rozłożyste drzewa zacieniają działki, a spadające liście i gałęzie zaśmiecają
je. Problematyczne jest również zbieranie owoców, ponieważ każdy z działkowców, zarówno ten, czyje jest
drzewo, jak i ten, na którego terenie wystają gałęzie roszczą sobie prawo do zbiorów. Aby rozwiązać problem
w § 73 regulaminu ROD wprowadzono obowiązek cięcia i prześwietlania drzew i krzewów ozdobnych i owocowych w taki sposób, aby gałęzie nie przekraczały
granic działki. W razie niedopełnienia tego obowiązku
użytkownik sąsiedniej działki może obciąć przechodzące gałęzie, jeżeli wyznaczy wcześniej sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia, a ten mimo wezwania
nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku.
Warto jeszcze raz podkreślić, że każdy działkowiec jest
zobowiązany do zagospodarowania i korzystania z działki zgodnie z jej przeznaczaniem i w taki sposób, aby nie
stwarzać zagrożeń i utrudnień w korzystaniu z działek
przez sąsiadów. Wszyscy powinni mieć świadomość, że
nieprzestrzeganie przepisów prawa określającego zasady
funkcjonowania ROD, nawet przez pojedyncze osoby
może w konsekwencji doprowadzić do utraty przywilejów przez całą społeczność działkową. Wniosek jest zatem prosty, aby móc w pełni korzystać z działki należy
owszem poddać się pewnym ograniczeniem, ale dzięki
temu zyska się pewność, że zachowanie innych nie będzie zakłócało czasu spędzanego na działce, ani przysparzało dodatkowych trudności w jej uprawie.
W związku z licznymi naruszeniami regulaminu w tym
zakresie przez niektórych działkowców, członkowie zarządów powinni stać na straży przestrzegania przepisów,
bowiem do ich obowiązków, niezależnie od szczebla organizacyjnego, należy między innymi czuwanie nad
przestrzeganiem przez działkowców prawa związkowego, prawa ogólnie obowiązującego, a także nad funkcjonowaniem społeczności działkowej zgodnie z zasadami
współżycia społecznego. Należy przypomnieć, że nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem ogrodu sprawuje zarząd ROD, który podejmuje odpowiednie działania przywracające stan zgodny z prawem, dlatego
działkowcy, którzy łamią przepisy w tym zakresie powinni liczyć się z konsekwencjami wynikającymi z prawa związkowego.
Wioletta Zaleska
Krajowa Rada PZD
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6. Altana ogrodowa – jaka powinna byç?
Kwestie altanki na działce reguluje szereg przepisów,
z którymi warto się zapoznać jeżeli zamierzamy przystąpić do budowy lub nabyliśmy działkę z istniejącą altanką. Na samym początku powinniśmy zadać sobie pytanie, co kryje się pod definicją altanka ogrodowa? Na to
pytanie odpowiada nam Ustawa z dnia 20 marca 2015 r.
o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych
innych ustaw, która w art. 2 ustawy z dnia 13 grudnia
2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U.
z 2014 r. poz. 40) wprowadza definicje altanki działkowej – przez którą należy rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym.
Tak więc nasza altanka może mieć konstrukcję drewnianą i murowaną.
Kolejnym krokiem przed rozpoczęciem budowy naszej
altanki jest zapoznanie się z przepisami dotyczącymi wymiarów naszego przedsięwzięcia, który pozwoli nam na
uniknięcie kłopotów z Nadzorem Budowlanym.
Kwestię tę reguluje ustawa o ROD z dnia 13 grudnia
2013 r. art. 2 pkt 9 a mówiący, że altanka działkowa położona na terenie rodzinnego ogrodu działkowego może
mieć powierzchnię zabudowy do 35 m2 oraz wysokość
do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach

płaskich, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekroczy 12 m2 oraz uchwalony przez
Krajową Radę PZD w dniu 1 października 2015 r. Regulamin ROD, mianowicie w § 44 pkt. 2–6 mówiący, że
altana działkowa może mieć powierzchnię zabudowy
mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych do 35 m2. Do
powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy
lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza
12 m2, przy czym musimy pamiętać, że odległość altanki od granicy działki wynosi 3 m.
Oprócz powyższych wymiarów altanki, ważnym jest zapoznanie się z § 45 Regulaminu ROD mówiącym, że działkowiec obowiązany jest powiadomić na piśmie zarząd
ROD o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki zgodnie z parametrami określonymi
w § 44. Pamiętajmy, że Zarząd ROD jedynie przyjmuje
zgłoszenie, a nie wydaje pozwolenia na jej budowę, gdyż
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego art. 29 pkt. 1
ust. 4 pozwolenia na budowę nie wymaga budowa altan
działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa
w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach
działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40).

Jak liczona jest powierzchnia zabudowy altanki ogrodowej?
W brew naszym przekonaniom i twierdzeniach niektórych z nas, że powierzchnie zabudowy liczy się na wysokości 50 cm od poziomu gruntu, niektóre wykonane przez
działkowców altanki o konstrukcji tzw. grzyba, które w
podstawie są zgodny z wymiarami obwarowanymi w przepisach, natomiast ich górna część przekracza granice normy.

Zgodnie więc z obowiązującą definicją zawartą w polskiej normie PN-ISO 9836:1997 przez powierzchnię zabudowy uznaje się powierzchnię terenu zajętego poprzez
budynek w stanie wykończonym, mierzonym przez rzut
pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu.

Jak liczona jest wysokość altanki na wzniesieniu?
gzymsu lub attyki bądź jako wymiar liczony od poziomu
terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy)
lub punktu zbiegu połaci dachowych.
Tak więc podczas budowy altanki działkowej na zboczu musimy pamiętać, aby wejście do budynku było usytuowane od strony najwyżej położonego poziomu terenu.

Na to pytanie znajdziemy odpowiedź również w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury § 7 mówiącym, że
wysokość budynku lub jego części, służąca do określenia maksymalnego, pionowego wymiaru budynku, liczy
się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu
do budynku do górnej krawędzi ściany zewnętrznej,

Co rozumiemy pod pojęciem dach płaski, a dach stromy?
w Polskiej Normie PZ-89/B-10425, która stanowi, iż:
– dach płaski jest to dach o kącie nachylenia konstrukcji połaci nie większej niż 12o
– dach stromy jest to dach o kącie nachylenia konstrukcji połaci większej niż 12o

Jak już wcześniej było wspomniane altanka działkowa
zgodnie z Regulaminem ROD oraz Ustawą Prawo Budowlane może mieć wysokość 5 m przy dachu dwu spadowym oraz 4 m przy dachu płaskim. Na wyżej
wymienione definicje możemy uzyskać odpowiedź

Inspektor ds. inwestycji OZ w Szczecinie
Marian Pawłowski
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7. OZ PZD w Szczecinie przestrzega: prawo sobie a ˝ycie sobie
Można by tak powiedzieć, o niektórych działkowcach,
ogłaszających przez biura nieruchomości oferty na sprzedaż domków rekreacyjno-letniskowych.
Takie np. ogłoszenie – dom na sprzedaż, domek rekreacyjno-letniskowy – Bartoszewo 32, pow. policki,
75 m2, działka 400 m2, cena 169 000, położenie – wieś,
okolica: las, jezioro. Dojazd – utwardzony, media – prąd
i woda oraz informacje dodatkowe: piwnica, strych, garaż, czynsz 1 zł, materiał – cegła, zabezpieczenie – teren
zamknięty.
A ponadto informacje dodatkowe, że jest to pełna własność z księgą wieczystą oraz do zamieszkania, może
każdego potencjalnego nabywcę wprowadzić w błąd.
Jest to bowiem prawie, że stan wymarzony. Błędność takiego ogłoszenia wynika z tego że:
• Domek znajduje się na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, gdzie grunt jest własnością gminy w użytkowaniu wieczystym PZD.
• Jest to budowla ponadnormatywna, gdyż dopuszczalna powierzchnia zabudowy wynosi 35 m2
oraz niezabudowany taras.
• Niezgodne z prawem są również piwnica, strych
i garaż.
• Użytkownik działki nie płaci żadnego czynszu,
a płaci jedynie składkę członkowską i opłaty za
zarządzanie ogrodem.
• Działkowiec legitymuje się pełną własnością, jedynie do tego, co znajduje się na działce, pod warunkiem, że zabudowa na działce jest zgodna
z przepisami ustaw.
• Domek – altana nie może służyć do stałego zamieszkiwania, gdyż jest to naruszenie przepisów
ustawy i może być powodem wypowiedzenia

umowy dzierżawy działkowej.
Tak więc dając takie ogłoszenie narusza się prawo
– poświadczając nieprawdę, nie mówiąc już o tym, iż
w wielu przypadkach narusza prawo zapisane w ustawie
o ROD.
Takich ogłoszeń pojawia się wiele. Biura pośredniczące w kupnie i sprzedaży nieruchomości zamieszczają je
bezkrytycznie, ale świadczy to również, że pracownicy
tych biur nie znają obowiązującego prawa, a to w sumie
może być przyczyną wielkich perturbacji po zrealizowaniu takiej transakcji.
W takiej sytuacji należy wyciągnąć wniosek, aby zarządy ROD śledziły takie ogłoszenia, personalizowały
użytkowników takich działek i stosowały wobec nich
przepisami ustawy sankcje. Przy zmianie użytkownika
nadarza się idealna okazja do wyeliminowania wszelkich
nieprawidłowości, spowodowanych wręcz bezmyślnym
inwestowaniem, niezgodnym z prawem oraz uchronienie potencjalnych działkowców przed uwikłaniem się
w kłopoty.
Biorąc pod uwagę wieloletnie zabiegi PZD o eliminowanie nieprawidłowości popełnianych przez niektórych
działkowców należy uznać, że stosowanie konsekwentne przepisów prawa przez zarządy ROD, będą sprzyjały
poprawie sytuacji na odcinku istnienia altan ponadnormatywnych, a co jest częstą przyczyną zamieszkiwania
w tych budynkach.
Ale rodzi się pytanie, czy działkowiec, który świadomie narusza przepisy prawa zdaje sobie sprawę z konsekwencji?
Podany przykład może przestrzeże niektórych działkowców przed brakiem rozsądku.
Prezes OZ w Szczecinie
Tadeusz Jarzębak

8. Działkowcu, czy potrafisz skutecznie zabezpieczyç swoje mienie?
Jak co roku w okresie zimowym odwiecznym problemem jest zabezpieczenie mienia znajdującego się na
działce przed złodziejami uaktywniającymi się zwłaszcza w tym okresie. Warto pomyśleć, aby wszystkie
sprzęty mechaniczne i elektryczne o znacznej wartości
odpowiednio zabezpieczyć, a najlepiej byłoby na okres
zimy zabrać je do domu.
Ważne jest zabezpieczenie altany poprzez montaż:
• montaż okiennic ewentualnie krat,
• drzwi metalowe z zamkami atestowanymi.

Dzięki temu wydłużony zostaje czas potrzebny złodziejom na włamanie się do środka, a tym samym większe prawdopodobieństwo na przybycie odpowiednich
służb, zanim zostaną wyrządzone większe szkody.
Oprócz powyższych przykładów, w dzisiejszej dobie
najlepszą sprawdzającą sie metodą na złodziei jest zastosowanie elektroniki i mechaniki połączonych z interwencją odpowiednich służb. W powszechnej opinii
wykonanie instalacji alarmowej z monitoringiem agencji
ochrony jest na szczycie rankingu najskuteczniejszych
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metod zabezpieczeń, gdyż obawa przed interwencją fizyczną jest największym straszakiem dla złodziei, a wykonana instalacja alarmowa szybko informuje o włamaniu odpowiednie służby.
Niestety jak każdy system ma również swoje wady. Jeżeli postanowimy zakupić jeden z najtańszych oferowanych na rynku, może on mieć skuteczność niewiele
większą od tabliczki informującej, że altanka posiada
alarm. Lepiej więc unikać takich niesprawdzonych,
o których producencie nie wiele wiadomo. Zdecydowanie warto zlecić wykonanie alarmu firmie z doświadcze-

niem, która zaprojektuje skutecznie działający bez problemu system.
Biorąc pod uwagę wymienione wyżej przykłady zabezpieczeń mogą one, ale nie musza do końca uchronić
nas przed kradzieżą dlatego pamiętajmy, aby w sezonie
zimowym od czasu do czasu doglądać swojego mienia.
Również w tej kwest należy szczególna uwagę zwrócić
na tzw. „pomoc sąsiedzką”, bo to właśnie od nich zależy czy podejmą właściwe działania w momencie zauważenia osób postronnych znajdujących się na naszej
działce.
Inspektor ds. inwestycji
OZ w Szczecinie
Marian Pawłowski

9. Wielka wygrana – 7 ROD w zeszłorocznej edycji bud˝etu obywatelskiego
Miasta Zabrze
Wielki sukces odniosły zabrzańskie ogrody, które zdominowały zeszłoroczną edycję budżetu obywatelskiego.
Z inicjatywy Prezesów ROD zostały złożone trzy projekty dotyczące instalacji solarnych lamp oświetleniowych na alejkach ogrodowych.
Projekty dotyczyły ROD „Webera”, ROD „Biała Róża”, ROD „Wiśnia”, ROD „1000 lecia”, ROD „Ratownik”, ROD „Róża” i ROD „Odrodzenie” położone
w Zabrzu. Wszystkie udało się wygrać.
Informacje o tym sukcesie mogliśmy znaleźć w grudniowym wydaniu „Nowin Zabrzańskich”. „Drugą edycję zabrzańskiego budżetu partycypacyjnego możemy
nazwać „działkową” – takimi słowami rozpoczyna się
wspomniany artykuł w gazecie, który przybliża starania
działkowców i wygranej ich projektów.
Na oświetlenie alejek w ogrodach działkowych zostanie w jej ramach wydane 438 tys. zł z 4 milionów zł, któ-

re były do rozdzielenia między projekty mieszkańców.
Na terenie zabrzańskich ogrodów powstanie aż
186 lamp solarnych. Na uwagę zasługuje fakt, że przedmiotowe lampy powstaną w interesie nie tylko samych
działkowców, ale również dla mieszkańców miasta, którzy korzystają z alei ogrodowych. Jest to niewątpliwie
bardzo ważne z uwagi, że obecnie ROD starają się otwierać na potrzeby społeczności lokalnej. Lampy powstaną
w tym roku po wyłonieniu wykonawcy. Jednak już dzisiaj inicjator akcji i Prezes ROD „Wiśnia” w Zabrzu
p. Leszek Bucki myśli o następnej edycji budżetu obywatelskiego. Temu będą służyć także spotkania z działkowcami celem rozeznania potrzeb ogrodów. Kto wie,
może w tym roku będziemy opisywać kolejny sukces zabrzańskich ogrodów. Z poparciem działkowców jest to
bardzo prawdopodobne.
Mateusz Macianty
St. insp. ds. terenowo - prawnych
OZ Śląski

10. Czy Êwiat stoi w obliczu ekologicznej katastrofy?
Globalne ocieplenie spędza sen z powiek naukowcom i politykom z całego świata. W celu wypracowania wspólnych działań, które powstrzymałyby to
niebezpieczne zjawisko, 20 listopada – 11 grudnia br.
w Paryżu odbył się szczyt klimatyczny COP21. Jego
znaczenie jest przełomowe, bowiem po raz pierwszy
w historii delegaci z aż 195 państw wypracowali
wspólne działania w celu ratowania klimatu. To także sygnał, że szczególną troską powinniśmy objąć te-

reny zielone.
Szczyt klimatyczny, który zaowocował podpisaniem
porozumienia 12 grudnia, może rodzić nadzieję na poprawę sytuacji klimatycznej na świecie. - To zwycięstwo
dla naszej planety i przyszłych pokoleń. Świat się zjednoczył, co da nam siłę, aby podążać tą drogą dla Ziemi.
Drogą mądrą, odpowiedzialną i zrównoważoną – skomentował sekretarz stanu USA John Kerry, który reprezentował Stany Zjednoczone. Nie można mu nie
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przyznać racji, bowiem naukowcy szacują, że w przypadku braku konkretnych działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym, do 2100 roku temperatura
wzrosłaby na świecie aż o 4,5 stopnia C. Państwa z całego świata zdecydowały się jednak podjąć wysiłki, aby
jej wzrost nie wyniósł więcej niż 2 stopni C. Co to jednak oznacza? Państwa muszą zredukować emisję dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych do
atmosfery. Co więcej, do 2020 roku kraje rozwinięte mają przeznaczać w sumie aż 100 mld dolarów każdego roku na walkę ze zmianami klimatycznymi. Zobowiązały
się one także do wsparcia finansowego mniej zamożnych
rozwijających się krajów. Wkład Polski w tym zakresie
będzie wynosić 8 mln dolarów.
Ponadto co pięć lat przedstawiciele wszystkich państw

będą się spotykać, by kontrolować postęp wdrażania
w życie postanowień porozumienia i opracowywać dalsze działania na przyszłość.
Realizacja zawartego porozumienia na szczycie COP21
będzie nie lada wyzwaniem. Jednak wyzwanie to nie jest
jedynie kwestią bycia bardziej ekologicznym, ale to
przede wszystkim troska o los przyszłych pokoleń. O tym,
że stan środowiska jest naprawdę fatalny i zamiast się poprawiać wciąż się pogarsza, świadczy fakt, że po raz
pierwszy w historii została zawarta globalna umowa klimatyczna. Aż 195 przedstawicieli różnych państw zdołało się połączyć w walce z globalnym ociepleniem i w
wyeliminowanie efektu cieplarnianego. – To najlepsza
szansa na uratowanie jedynej planety, którą mamy – podsumował obrady szczytu prezydent USA Barack Obama.

Polska przyjazna środowisku?
Ustalenia szczytu w szczególności do serca powinny
wziąć sobie polskie władze. W tym samym czasie, kiedy świat jednoczy się w walce o ratowanie środowiska
naturalnego, Polska zostaje pozwana przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości UE za nieprzestrzeganie unijnych przepisów dotyczących jakości
powietrza. Komisja Europejska sygnalizuje, że zbyt wysokie poziomy stężenia pyłów w powietrzu mogą stwarzać poważne zagrożenia dla zdrowia publicznego. To
istotne, ponieważ Komisja Europejska dopatrzyła się, że
w Polsce w ciągu ostatnich pięciu lat dobowe dopuszczalne wartości pyłu zawieszonego w powietrzu były stale przekraczane aż w 35 z 46 stref jakości powietrza. Co
więcej, w aż 9 z nich zostały także przekroczone roczne

normy. Co zatem znajduje się w naszym powietrzu? Rakotwórcze substancje, takie jak benzopiren i pył zawierający tlenki siarki, azotu i amoniaku. W zestawieniu
z szacunkowymi danymi dotyczącymi zachorowań na raka w Polsce, te liczby wyglądają bardzo smutno. Co roku odnotowuje się bowiem 144 tys. osób, u których
wykryto raka i ponad 92,5 tys. zgonów z powodu chorób
onkologicznych (!). Statystyki są nieubłagane, jednak
władze wciąż nie są w stanie skutecznie zapanować nad
nagminnie przekraczanymi normami dopuszczalnych zanieczyszczeń w powietrzu. Dostrzega to także Komisja
Europejska, która stwierdziła, że dotychczasowe środki
prawne i administracyjne podejmowane przez Polskę są
niewystarczające.

Winny się tłumaczy
W odpowiedzi Ministerstwo Środowiska tłumaczy się,
że winę za ten stan rzeczy ponoszą wszyscy obywatele
„Z analiz wynika, że na niekorzystny stan powietrza w
Polsce wpływają przede wszystkim emisje generowane
przez gospodarstwa domowe (ogrzewanie budynków,
głównie przestarzałymi piecami, oraz palenie nieodpowiedniej jakości węglem, a nawet odpadami). Emisja z
sektora bytowo-komunalnego jest odpowiedzialna za
prawie 90 proc. emisji pyłu PM10 w skali kraju. Trzeba
więc z jednej strony mieć świadomość, że zmiana tego
stanu wymaga olbrzymiego wysiłku po stronie rządu, samorządów i mieszkańców, a z drugiej, że efekty wdrożonych w ostatnim czasie działań nie będą natychmiast
widoczne” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Środowiska. Jednocześnie Ministerstwo przypomina, że
obecna władza aktywnie działa na rzecz ograniczenia
tych negatywnych zjawisk. Jako jeden z przykładów podawana jest niedawno co podpisana przez prezydenta
Andrzeja Dudę ustawa tzw. antysmogowa. Jednocześnie

Ministerstwo informuje o przyjęciu Krajowego Programu Ochrony Powietrza, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców Polski poprzez osiągnięcie
w możliwie krótkim czasie dopuszczalnych poziomów
pyłu zawieszonego i innych szkodliwych substancji
w powietrzu.
Te starania z pewnością należy docenić, ale jak pokazuje pozew złożony przez Komisję Europejską przeciwko Polsce, jej wysiłki powinny zostać zwiększone.
Cieszy także, że poza zabiegami o czystość powietrza,
Polska angażuje się także w inne obszary ekologizacji.
Świetnym przykładem jest choćby podpisana podczas
szczytu klimatycznego COP21 deklaracja francuskiej
inicjatywy pod nazwą „4 na 1000: gleby dla bezpieczeństwa żywnościowego i klimatu”. Deklaracja ta ma na celu podjęcie działań na rzecz wychwytywania dwutlenku
węgla przez gleby i promocję takich metod uprawy, które te działania wspierają.
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PZD walczy ze zmianami klimatycznymi
Jest to z pewnością istotna wiadomość dla polskich
działkowców, którzy uprawiają działki w 4.846 rodzinnych ogrodach działkowych. Ci od lat stawiają na ekologiczne metody uprawy ziemi przyjazne środowisku
naturalnemu. W tych działaniach wspiera ich Polski
Związek Działkowców, który prowadzi ROD i dostarcza
działkowcom niezbędne materiały edukacyjne, czy to
podczas szkoleń, czy za pośrednictwem broszur i fachowej literatury.
Pokazuje to dobrze choćby wydana przez Krajową Radę PZD książka pt. „Ekologiczna ochrona roślin na działce” autorstwa prof. dr hab. Kazimierza Wiecha. Działkowcy mogą się z niej dowiedzieć m.in. o ekologicznych
sposobach zwalczania szkodników i chorób. Krajowa
Rada PZD bezpłatnie rozesłała tę publikacje Zarządom
ROD w całej Polsce i instruktorom Społecznej Służby
Instruktorskiej PZD. Zainteresowanie tą tematyką jest
jednak tak duże, że wkrótce zostanie wznowiony nakład
tej pozycji.
PZD i rodzinne ogrody działkowe, które ozdabiają
miasta w całej Polsce, mają bez wątpienia zasadniczy
wpływ na równoważenie jakości powietrza w silnie zurbanizowanych i uprzemysłowionych ośrodkach. Polski
Związek Działkowców również dostrzega globalne problemy klimatyczne, nad którymi przez ubiegłe dwa tygodnie debatowali przedstawiciele 195 państw. Poza
promocją ekologicznych metod uprawy roślin, PZD postanowił także dołożyć małą „cegiełkę” do zapobiegania
tym negatywnym zamianom klimatycznym. W przepisach związkowych, jak również w ustawie o rodzinnych
ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku, zapisany
jest całkowity zakaz spalania w ROD. Działkowcy, którzy w pełni rozumieją jak szkodliwy wpływ ma spalanie
na środowisko, chętnie dostosowują się do tych norm
prawnych. Dzięki temu ramię w ramię z PZD działają
oni na rzecz ograniczenia dwutlenku węgla w powietrzu.
Kolejnym działaniem Związku i użytkowników ogrodów na rzecz ekologii jest segregacja odpadów. Większość ROD w Polsce jest wyposażona w odpowiednie
pojemniki, w których można sortować śmieci. Z kolei w
przypadku resztek roślinnych, działkowcy gromadzą je
w specjalnych ekologicznych kompostownikach, które
znajdują się na każdej działce. Jest to nie tylko przyjazny
środowisku sposób pozbywania się odpadów zielonych,
ale równocześnie doskonała metoda wytwarzania ekologicznego kompostu.
Rodzinne ogrody działkowe swoją funkcję ekologiczną pełnią także poprzez ochronę bioróżnorodności. ROD
to siedlisko wielu chronionych gatunków zwierząt, ale

również rzadkich gatunków roślin. Działkowcy przywiązują szczególną troskę do ich pielęgnacji, a w zbilansowanym środowisku ogrodu mają one idealne warunki do
rozwoju i wzrostu. W opiece nad tak wymagającymi roślinami działkowcom pomaga wiedza zaczerpnięta z wydawnictw, takich jak „działkowiec” i „Mój ogródek”.
Także zwierzęta znajdują spokojny azyl w ROD.
Działkowcy jako miłośnicy przyrody wykazują się
szczególną wobec nich opieką. Nie dziwi zatem zaangażowanie Polskiego Związku Działkowców w kampanię
edukacyjną „Jeż swój zwierz” we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ekorozwoju Agro – Group. Podczas niej całą wiosnę br. we wszystkich rodzinnych
ogrodach działkowych były rozwieszone plakaty informacyjne z instrukcjami jak postępować z jeżami.
To nie jedyna współpraca PZD z innymi stowarzyszeniami na rzecz ochrony zwierząt. Polski Związek Działkowców działał także wspólnie z Greenpeace w zakresie
ochrony pszczół. Była to bardzo cenna inicjatywa, ponieważ na skutek zmian klimatycznych, chorób i pasożytów oraz nadmiernej chemizacji rolnictwa, każdego roku
ubywa coraz większy odsetek populacji tych owadów.
Jeśli nie uda się powstrzymać tego zjawiska, mogą wystąpić poważne problemy w produkcji żywności. Dane
naukowe wskazują, że to właśnie owady zapylające pomagają w zapylaniu ponad osiemdziesięciu procent spożywanych przez nas roślin. Na skutek intensyfikacji
rolnictwa, w ostatnich latach kurczą się też w szybkim
tempie ich naturalne siedliska. Ogrody działkowe, jako
ostoja zieleni i bioróżnorodności w polskich miastach
i na ich obrzeżach, odgrywają więc ważną rolę w zachowaniu zdrowych populacji owadów zapylających poprzez zapewnienie przyjaznych warunków życia dla tych
pożytecznych stworzeń.
Jeszcze jednym istotnym działaniem Polskiego Związku Działkowców na rzecz ekologii jest jego aktywność
edukacyjna. W rodzinnych ogrodach działkowych, działkowcy organizują lekcje biologii i spacery edukacyjne dla
przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Te lekcje
w plenerze to najlepszy sposób na dotarcie do dzieci i młodzieży z wiedzą na temat ekologicznej uprawy i ochrony
roślin. Takie spotkania są dla nich cennym doświadczeniem i budują w nich proekologiczną postawę społeczną.
Jest to szczególnie ważne, ponieważ działanie u podstaw
może przynieść najlepsze efekty w zakresie ochrony środowiska. Im większa będzie świadomość ekologiczna kolejnych pokoleń, tym większa jest szansa na zahamowanie
negatywnych zmian klimatycznych.
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Razem możemy więcej
Z problemem zanieczyszczonego powietrza i gleby
zmaga się większość państw na świecie. Na dwa tygodnie oczy całego świata skupiły się na paryskim szczycie klimatycznym, jednak dopiero czas pokaże czy
państwom uda się zrealizować ustalone na nim postanowienia. Jak pokazuje skarga Komisji Europejskiej na
Polskę pozostaje nam w tej kwestii wiele do zrobienia.
Świetnym wzorem dla innych instytucji i jednostek samorządowych może być Polski Związek Działkowców,

który podejmuje szereg działań na rzecz ochrony środowiska. Działania PZD i działkowców pokazują, że jeśli
się chce, to można. Z pewnością połączenie wysiłków
władzy, instytucji publicznych, pozarządowych organizacji i samych obywateli może przynieść realne efekty i
pozwolić nam żyć w „czystej” Polsce, w której możemy
oddychać świeżym, nietoksycznym powietrzem. Pozostaje mieć nadzieję, że już wkrótce także Polska stanie
się przykładem dla innych państw.
AD

10. Ogrody działkowe lekiem na smog?
Smog. To słowo w 2015 roku odmieniono chyba
przez wszystkie przypadki. Nie ma w tym krzty przesady, bo przecież dzienniki telewizyjne, prasa i portale internetowe poświęcały temu problemowi więcej
miejsca niż zazwyczaj. Sprawa jest poważna, bo według najnowszego rankingu Europejskiej Agencji
Ochrony Środowiska wśród dziesięciu najbardziej
zanieczyszczonych miast w Europie, aż sześć z nich
to miasta polskie.
Alarm w kwestii trującego Polaków smogu został już
podniesiony, ale pytanie „co dalej?” wciąż pozostaje
otwarte. Eksperci podsuwają pomysły walki ze smogiem, lecz w większości przypadków są one związane
z olbrzymimi kosztami, na które samorządy nie są na razie w ogóle przygotowane. Punktem wyjścia do dyskusji o ochronie środowiska powinny być argumenty
przemawiające za utrzymaniem i powiększaniem w miastach terenów zielonych – w tym ogrodów działkowych.
A pobudek do lobbowania na rzecz zielonych, miejskich
przestrzeni przecież nie brakuje. Ich zdrowotne walory
dla społeczeństwa i zbawienny wpływ na środowisko są
powszechnie znane i naukowo potwierdzone, zaś nakłady finansowe potrzebne do ich funkcjonowania minimalne. Bywa niestety tak, że te argumenty nie trafią do
wszystkich, bo górę nad rozsądkiem biorą coraz częściej
interesy wielkich korporacji m.in. z branży budowlanej,
i co się z tym nierozłącznie wiąże – ogromne pieniądze.
Naturę można oszukać na krótką metę, lecz w szerszej
perspektywie nieroztropność i zaniedbania decydentów –
nierzadko celowe – będą miały, tudzież już mają, nieodwracalne i destrukcyjne skutki dla przyszłych pokoleń.
Najbardziej niebezpieczny dla zdrowia jest tzw. pył zawieszony (PM2.5) , który przez płuca przedostaje się do
układu krążenia i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla
prawidłowej pracy serca. Pył ten powstaje na skutek spalania paliw kopalnych w przemyśle i transporcie, ale
również podczas ogrzewania i pożarów lasów.

Z raportu Amerykańskiego Stowarzyszenia Serca
(AHA) wynika, iż pył PM 2.5 jest główną przyczyną
zwiększonej zachorowalności i śmiertelności na choroby
sercowo-naczyniowe. Lekarze biją na alarm i apelują, by
jak najwięcej czasu spędzać w obszarach zielonych
– parkach, lasach, czy właśnie ogrodach działkowych.
Dlatego tak ważne jest, by w dobie walki ze smogiem
toczyć równocześnie batalię o zachowanie w miejskiej
aglomeracji jak największej ilości zielonych wysp. To
właśnie m.in. ogrody działkowe pełnią funkcje ekologiczne – chronią środowisko i podnoszą standardy ekologiczne otoczenia. Polski Związek Działkowców bierze
czynny udział w potyczce o czyste powietrze, czego
przykładem jest chociażby regulamin ROD, z którego
wynika bezwzględny zakaz spalania na terenie ROD
wszelkich odpadów i resztek roślinnych.
Twierdzenie, iż miejskie parki oraz ogrody działkowe
załatwiają problem smogu – w myśl zasady, że najprostsze rozwiązania są najlepsze – byłoby oczywiście nadużyciem, należy jednak podkreślić, że zielone płuca
miast mają swój niebagatelny udział w procesie oczyszczania środowiska.
Na stan zanieczyszczenia powietrza, a mowa konkretnie o smogu, wpływa wiele czynników. Trujące gazy wytwarzane są przez zakłady przemysłowe, huty, spalarnie
śmieci. Ponadto powietrze zatruwane jest poprzez spaliny samochodów. Zimą przyczyną smogu jest tzw. niska
emisja, czyli ogrzewanie domów paliwami stałymi,
głównie węglem. Eksperci nierzadko spierają się co do
skutecznego sposobu walki ze smogiem. Podstawą jest
jednak ograniczenie emisji spalin poprzez m.in. wymianę systemów ogrzewania na proekologiczne – gazowe,
i elektryczne.
Najwięcej problemów ze smogiem ma Kraków (również m.in. z powodu swojego geograficznego położenia
i braku możliwości „wietrzenia” miasta), ale i cała Małopolska, gdzie znajduje się wiele miejscowości uzdro-
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wiskowych. Niestety tylko z nazwy uzdrowiskowych, bo
jak się okazuje powietrze jest tam bardzo zanieczyszczone. Podobnie jest na Śląsku. Kuracjusze zamiast wdychania świeżego powietrza, ”częstowani” są toksycznym
gazami i pyłami. Zgodnie z wymogami prawnymi, by
dana miejscowość mogła pochwalić się statusem uzdrowiska, musi spełniać odpowiednie kryteria. Tymczasem
to właśnie w uzdrowiskach oraz w miejscowościach turystycznych i wypoczynkowy wielokrotnie odnotowywano przekroczenie dopuszczalnej normy zanieczyszczenia powietrza.
Analiza zapisów pyłomierzy nie pozostawia wątpliwości – emisja z kominów domów i małych zakładów produkcyjnych stanowi główne źródło zanieczyszczenia
powietrza. Wzrost zanieczyszczenia odnotowywany jest
zwłaszcza wieczorem, kiedy mieszkańcy wracają do
swoich domów i dokładają do pieców.
Taki stan rzeczy to dla miejscowości uzdrowiskowych
nie tylko problem społeczności lokalnej, ale również
kwestia wizerunkowa. W listopadzie ubiegłego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekł, iż w
związku z wysokim stężeniem pyłów Miasto Wisła nie
miało prawa pobierać od turystów opłaty klimatycznej.
Sprawę wniósł na wokandę rozgoryczony urlopowicz,
który nie chciał się zgodzić z przymusem uiszczenia
opłaty klimatycznej w momencie przekroczenia w Wiśle norm emisyjnych.
Samorządy, władze wojewódzkie oraz najwyższe państwowe organa wdrażają przedsięwzięcia, które mają

usprawnić walkę ze smogiem, ale przecież to dopiero początek tej trudnej i krętej drogi. Ministerstwo Gospodarki rekomenduje niezwłoczne przyjęcie norm jakości dla
paliw stałych – m.in. węgla kamiennego i brunatnego,
zaś Ministerstwo Środowiska chce obniżenia poziomów
informowania i poziomów alarmowych dla pyłu PM10
do poziomu przyjętego w wielu państwach Unii Europejskiej. Ma to na celu skuteczniejsze i szybsze informowanie społeczeństwa w momencie, kiedy zanieczyszczenie powietrza jest zbyt wysokie. Eksperci podkreślają, że bez zmniejszenia ruchu samochodowego poziom
zanieczyszczeń nie spadnie. Coraz częściej dyskutuje się
nad wprowadzeniem zakazu wjazdów starych samochodów do centrów miast. Na razie to tylko melodia przyszłości, choć można zaryzykować stwierdzenie, że widać
jakieś światełko w tunelu. Władze Krakowa dają możliwość korzystania z bezpłatnej komunikacji miejskiej
w dniach, kiedy poziom zanieczyszczenia powietrza
przekracza odpowiednie normy.
Czyste środowisko jest nieodzownym i niezbędnym
elementem prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. Kluczem do wygrania kampanii o czyste środowisko jest zachowanie równowagi…w przyrodzie. Wraz
z podjęciem odpowiednich i kosztownych działań nie
można zapominać o stwarzaniu możliwości poszerzania
obszarów zielonych, i co dziś nie powinno podlegać jakiejkolwiek wątpliwości – bezwzględnego utrzymania
już tych istniejących.
ŁP

12. „Wi´cej ni˝ energia” – Polski Zwiàzek Działkowców partnerem
ogólnopolskiego projektu na rzecz odnawialnych êródeł energii
Pozyskiwanie energii z alternatywnych źródeł to jeden z priorytetów Unii Europejskiej. Państwa Wspólnoty aktywnie włączają się w działania na rzecz
ekologizacji środowiska, rozpowszechniając wiedzę
na temat odnawialnych źródeł energii oraz finansując
ze środków unijnych inwestycje służące jej pozyskiwaniu. Także w Polsce można odnotować wiele inicjatyw w tym zakresie. Jedną z nich jest właśnie
zawiązana, szeroka, społeczna koalicja, działająca na
rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej „Więcej niż
energia”, której partnerem został Polski Związek
Działkowców.
Projekt „Więcej niż energia” skupia wokół siebie ponad
117 podmiotów, a wśród nich samorządy, instytucje naukowe, stowarzyszenia, ruchy miejskie i osoby prywatne,
które są przekonane, że Polsce potrzeba energetyki obywatelskiej. W gronie partnerów projektu znalazł się m.in.
Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk,

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Związek Powiatów Polskich czy Związek Gmin Wiejskich RP.
W tym zaszczytnym towarzystwie nie mogło zabraknąć Polskiego Związku Działkowców, który prowadzi
4.846 rodzinnych ogrodów działkowych w całej Polsce.
Szacuje się, że z ogrodów tych korzysta około 4 milionów obywateli. Polski Związek Działkowców, jako jedno z największych stowarzyszeń w Polsce, od lat włącza
się w akcje promujące ekologię i prowadzi szeroką akcję
informacyjną wśród działkowców na temat ekologicznych metod upraw. To jednak nie wszystko. PZD kładzie
także nacisk na alternatywne źródła energii, zachęcając
zarządy ROD do pozyskiwania środków unijnych na budowę oświetlenia ogrodowego z wykorzystaniem paneli
słonecznych. Udział Polskiego Związku Działkowców
w projekcie „Więcej niż energia” jest zatem jak najbardziej uzasadniony.
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Cel projektu
Projekt „Więcej niż energia” zrodził się z inicjatywy
czterech organizacji Greenpeace Polska, Polska Zielona
Sieć, WWF Polska i ClientEarth. Wspólnie wraz z partnerami projektu apelują one do rządu RP o działania na
rzecz budowy energetyki obywatelskiej, czyli włączenia
samorządów, instytucji i osób prywatnych w produkcję
energii odnawialnej, jej przesył, ale także efektywne jej
wykorzystywanie, które przynosiłoby zyski. Te wszystkie działania podmiotów państwowych i prywatnych, a
także osób indywidualnych, niezwiązanych bezpośred-

nio z sektorem energetycznym, określa się mianem energetyki obywatelskiej.
Zasadniczym celem projektu jest walka o stworzenie
możliwości dla osób prywatnych, instytucji i przedsiębiorstw spoza sektora energetycznego do włączenia się w
aktywności mające na celu poprawę efektywności energetycznej, co pozwoliłoby na płacenie niższych rachunków za energię, oszczędność surowców, a także brak
konieczności budowy nowych instalacji energetycznych.

Jak to się zaczęło?
Ruch „Więcej niż energia” powstał na fali ogromnego
poparcia społecznego inicjatyw związanych z odnawialnymi źródłami energii i efektywnością energetyczną,
czyli uzyskanie tego samego efektu przy wykorzystaniu
mniejszej ilości energii. Według badań 88 proc. obywateli chce większych nakładów finansowych w tym obszarze. Podczas debaty, towarzyszącej opracowywaniu

ustawy o odnawialnych źródłach energii tysiące Polaków i organizacji mogło wypowiedzieć się na ten temat.
Dyskusja ta stała się podwaliną ruchu „Więcej niż energia”, który skupia wszystkich zainteresowanych energetyką obywatelską, którzy aktywnie chcą się włączyć
w działania, mające na celu przekonanie polityków do
wparcia jej rozwoju.

Korzyści projektu
W działaniach tych nie chodzi jednak wyłącznie o ekologię. Na budowaniu energetyki obywatelskiej skorzystaliby wszyscy – mieszkańcy, przedsiębiorcy, ale
również samorządy. Wśród korzyści można wymienić
stworzenie setek tysięcy nowych miejsc pracy, pobudzenie przedsiębiorczości i innowacyjności. Co ważne, Polska dzięki temu zyskałaby także pewną niezależność

energetyczną od zewnętrznych dostawców. To także duży krok w walce z ubóstwem energetycznym, czyli z sytuacją, w której rodzina nie może sobie pozwolić na
energię lub usługi energetyczne, w celu zapewnienia sobie podstawowych, codziennych potrzeb tj. ogrzewanie,
gotowanie, oświetlenie domu.

Alternatywne źródła energii w Polsce
Dziś poziom rozwoju energetyki obywatelskiej w Polsce nie napawa optymizmem. Jak pokazują badania
przez minione 10 lat powstało zaledwie około 230 tys.
mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, pomimo że
co najmniej 4 miliony budynków spełnia warunki techniczne wymagane do ich zamontowania. Co zatem stoi
na przeszkodzie? Przepisy prawne i administracyjne,
które faworyzują wielkie elektrownie, jednocześnie blo-

kując rozwój alternatywnych metod pozyskiwania energii. Szansą na zmianę tego stanu rzeczy są taryfy gwarantowane dla mniejszych producentów energii, które
zawiera ustawa o odnawialnych źródłach energii. Jednak
nawet i te rząd planuje zmniejszyć, co w konsekwencji
spowoduje, że produkcja energii w przydomowych elektrowniach stanie się nieopłacalna.

PZD na rzecz energii odnawialnej
Partnerstwo w projekcie „Więcej niż energia” to nie
pierwsze działanie Polskiego Związku Działkowców na
rzecz alternatywnych metod pozyskiwania energii. Od
dłuższego czasu Związek promuje wśród działkowców
wykorzystywanie w ROD paneli słonecznych przy
oświetlaniu ogrodowych alejek. Na ten cel zarządy rodzinnych ogrodów działkowych mogą pozyskiwać fundusze ze środków unijnych. Szczegółowych instrukcji

jak tego dokonać udziela im Polski Związek Działkowców, który na swojej stronie internetowej pzd.pl ma specjalną zakładkę aktualności – fundusze unijne, w której
zamieszcza wszelkie wskazówki, porady oraz związkowe dokumenty. Znaleźć tam można również bazę najbardziej potrzebnych kontaktów.
Wszelkie informacje o funduszach unijnych dla ogrodów regularnie publikowane są także w związkowych
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wydawnictwach tj. Informator Działkowca, Biuletyn Informacyjny oraz Zielona Rzeczpospolita.
To jednak nie jedyne działania PZD na rzecz uświadamiania działkowców w zakresie funduszy unijnych, także tych, w ramach których można sfinansować wyposażenie ogrodu w panele słoneczne. W całym kraju dla prezesów ROD są organizowane, przez Okręgowe Zarządy
PZD we współpracy z jednostkami samorządowymi,

szkolenia. Podczas nich mogą dowiedzieć się oni jakie są
fundusze unijne i w jaki sposób oraz na jakie cele można wnioskować z nich o środki. Co więcej, w tym samym czasie Okręgowe Zarządy PZD spotykają się
z przedstawicielami władz samorządowych, a także z
Marszałkami Województw, szukając wsparcia i pomocy
przy pozyskiwaniu środków unijnych na inwestycje
w rodzinnych ogrodach działkowych.

Proekologiczny działkowiec
Polski Związek Działkowców bardzo ceni sobie proekologiczną postawę działkowców. Tym bardziej znacząca jest inicjatywa niektórych z nich, którzy decydują
się na indywidualny montaż paneli słonecznych na swojej działce. Pełne koszty takiej inwestycji ponosi działkowiec, bowiem na dofinansowanie montażu paneli ze
środków UE można ubiegać się tylko na częściach
wspólnych ogrodu, a nie poszczególnych działkach.
Warto jednak, aby każdy działkowiec rozważył taką inwestycję na swojej działce, gdyż w rezultacie wytworzonego prądu wystarczy mu na oświetlenie altanki,
zasilenie czajnika elektrycznego, suszarki do warzyw,
wiertarki, a nawet lodówki. Co więcej, korzystanie z paneli słonecznych jest bardzo komfortowe, ponieważ nie
emitują one żadnego hałasu ani nie zabierają miejsca –
zaleca się ich montaż na wysokości do 3 metrów na dachu lub słupie. Jedynym obowiązkiem działkowca pozo-

staje zgłoszenie jego montażu do urzędu gminy.
Skąd wziąć pieniądze na panele słoneczne w ROD?
Z koli o pozyskanie funduszy UE na panele słoneczne
w ogrodzie może ubiegać się zarząd ROD. W szczególności powinien zainteresować się on Regionalnymi Programami Operacyjnymi, których celem jest wspieranie
rozwoju wszystkich regionów. Fundusze zarządzane są
w tym przypadku nie przez władze centralne, a instytucje samorządowe – czyli zarządy województw. Każde
województwo ma własny program operacyjny. W zależności od regionu można starać się o środki na poszczególne inwestycje w tym m.in. bywa, że i na wyposażenie
ogrodów w panele słoneczne. Warto zatem, aby zarządy
ROD weszły na stronę internetową Regionalnego Programu Operacyjnego w swoim województwie i sprawdziły na jakie inwestycje mogą ubiegać się o dofinansowanie dla swojego ogrodu.

PZD – wszystko dla działkowców i ogrodów
Polski Związek Działkowców za priorytet stawia sobie działalność proekologiczną. Chodzi nie tylko o ekologiczne metody upraw, ale również oszczędność
zasobów naturalnych, w tym energii. Dlatego Prezydium
Krajowej Rady PZD nie miało żadnych wątpliwości, decydując o dołączeniu Związku do projektu „Więcej niż
energia”. Warto podkreślić, że to także kolejna współpraca PZD z Greenpeace, który jest współorganizatorem
niniejszej akcji.
Do tej pory obydwie organizacji współpracowały ze
sobą na rzecz ochrony pszczół. Była to bardzo cenna inicjatywa, ponieważ na skutek zmian klimatycznych, chorób i pasożytów oraz nadmiernej chemizacji rolnictwa,
każdego roku ubywa coraz większy odsetek populacji
tych owadów. Ogrody działkowe, jako ostoja zieleni i
bioróżnorodności w polskich miastach i na ich obrzeżach, odgrywają więc ważną rolę w zachowaniu zdrowych populacji owadów zapylających poprzez zapewnienie przyjaznych warunków życia dla tych pożytecznych stworzeń.

Inną współpracą z organizacją pozarządową, którą może pochwalić się Polski Związek Działkowców, jest
współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ekorozwoju
Agro – Group. PZD włączył się w ogólnopolską kampanię edukacyjną „Jeż swój zwierz”, podczas której
w ogrodach w całej Polsce były rozwieszone plakaty informacyjne z instrukcjami jak postępować z jeżami.
Pozostaje mieć nadzieję, że akcja „Więcej niż energia”
przyniesie równie dobre efekty jak pozostałe kampanie,
w które zaangażował się Polski Związek Działkowców.
Jest duża szansa, że wspólny głos tak wielu organizacji
na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii i budowania energetyki obywatelskiej zostanie usłyszany przez
polityków. We wspólnocie tkwi siła, zatem już wkrótce
można spodziewać się, że rząd uwzględni apele ruchu
„Więcej i energia” i stworzy dogodne warunki prawne
do rozwoju alternatywnych źródeł energii w Polsce.
Czytaj więcej o projekcie „Więcej niż energia” na stronie wiecejnizenergia.pl. W materiale wykorzystano informacje pochodzące z niniejszej strony.
AD
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13. Rodzinne ogrody działkowe – wartoÊci wy˝szego rz´du
Ogrody działkowe od lat wkomponowują się w obraz polskich miast i miasteczek, stanowiąc ich nieodłączną część. I słusznie. Ich nieoceniona, ale i niestety
przez wielu prominentów niedoceniona wartość ma
kluczowe znaczenie dla funkcjonowania lokalnej społeczności. Mowa nie tylko o samych działkowcach, ale
również o osobach z zewnątrz, dla których pobyt na
działce stanowi swoisty element terapii. Istotą funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych jest
przecież m.in. realizowanie celów, których nie można
przeliczyć na żadne dobra ekonomiczne, bo same
w sobie stanowią one wartości wyższego rzędu.
Zapewne większość z nas hasło „rodzinne ogrody
działkowe” utożsamia przede wszystkim z zielenią, ciszą, spokojem i wypoczynkiem, a to przecież tylko część
z całej gamy walorów, jakie daje nam działka. Polski

Związek Działkowców za punkt honoru przyjął sobie takie funkcjonowanie ROD, by te wpisywały się w jego
filozofię integrowania społeczeństwa z uwzględnieniem
całego jego przekroju. Rodzinne Ogrody Działkowe
z założenia miały być otwarte dla każdego, i takie właśnie są. Stworzenie i zaaranżowanie w ROD przyjaznego środowisku otoczenia, gdzie dokonuje się integracja
lokalna, jest jednym z najlepszych przykładów i miejsc
aktywizacji społecznej. Funkcjonowanie ogrodów wiąże
się z szeregiem spraw i przedsięwzięć, które nie przebijają się na czołówki serwisów informacyjnych, ale
w swojej istocie pełnią nader ważną rolę. Dosłowne
otworzenie się rodzinnych ogrodów działkowych, skutkuje wieloma dobrodziejstwami, które pożytkowane są
m.in. na rzecz osób najmłodszych, starszych i nierzadko
tych wykluczonych społecznie.

Z myślą o najmłodszych
Inicjatywy umożliwiające aktywne i bezpośrednie angażowanie się zainteresowanych grup można zaobserwować chociażby na przykładzie współpracy ROD ze
szkołami i przedszkolami. Kooperacja rodzinnych ogrodów działkowych z licznymi placówkami edukacyjnymi, domami dziecka i instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi ma na celu przekazanie najmłodszym wiedzy
z zakresu zdrowego stylu życia, ekologii oraz walorów
wynikających z faktu uprawy działki i przebywania na
niej. „Żywe” lekcje przyrody w ROD stanowią dla dzieci element efektywnego i efektownego doświadczania
przyrody. Takich owocnych przykładów absorbowania
uwagi najmłodszych i tym podobnych działań PZD na
rzecz dzieci, w skali całej Polski można mnożyć. Jesienią ubiegłego roku na teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego Flisak w Toruniu zostały zaproszone dzieci
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Toruniu. Uczniowie
z ogromnym entuzjazmem przyjęli propozycję uczestniczenia w wykładzie pszczelarza, który zapoznał ich z zasadami zbierania miodu, zaprezentował różnice pomiędzy pszczołą a osą oraz uświadamiał, dlaczego tak
ważne jest dbanie o pszczoły, i jaki pożytek przynoszą
one człowiekowi. W czasie obecności w ROD nie zabrakło także spaceru edukacyjnego ścieżkami ogrodu.
ROD Jutrzenka w Lubusku zorganizował cykl zajęć
„Zielone klasy – zielone lekcje”, z którego skorzystali
uczniowie z klas od I do III szkoły podstawowej. W czasie zajęć milusińscy mieli okazję nauczyć się podstawowych prac ogrodowych: grabienia, sadzenia roślin,
podlewania, usuwania chwastów. W innej części Polski,
w Wodzisławiu Śląskim, ROD Gajówka przygotował pokazy uprawy ziemi oraz wraz z dziećmi wziął udział
w akcji „Sprzątanie Świata”. Tenże ROD od wielu lat

współpracuje z Domem Dziecka w Gorzyczkach. Dzieci wraz z opiekunami zapraszani są do ogrodu na festyny, kuligi czy pokazy upraw. Wśród działkowców przeprowadzana jest również dobrowolna zbiórka datków,
dzięki którym można później kupić dzieciom artykuły
żywnościowe i zabawki.
Należy wspomnieć o bardzo ciekawym projekcie „Zielona szkoła – uczymy dzieci dbania o przyrodę”, który
zainicjowano w ROD im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Na wyznaczonym i odpowiednio zagospodarowanym terenie wykonano ścieżki i grządki, na których
uczniowie mają możliwość sadzenia i uprawiania rozmaitych roślin. Ponadto zamontowano tam specjalne tablice edukacyjne, ławki i stoły, dzięki czemu cała infrastruktura stała się dla uczniów i ich nauczycieli jeszcze
bardziej atrakcyjniejsza.
Jak kraj długi i szeroki, inicjatyw realizowanych przez
PZD dla dzieci jest mnóstwo, więc nie będzie przesadą
mówienie w tym przypadku o masowym zjawisku angażowania dzieci i młodzieży w sprawy pro-ekologiczne.
Ostatniej jesieni drugoklasiści ze Szkoły Podstawowej
nr 56 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie gościli w tamtejszym ROD Przyjaźń, by zobaczyć,
jak pięknie wyglądają ogrody o tej porze roku i spróbować pysznych jeżyn, malin i winogron prosto z krzaczka. Uczniowie w świetlicy działkowej zostali także
poczęstowani herbatą, ciastem i jabłkami. Tajniki działkowej przyrody zgłębiały także m.in. dzieci ze Świetlicy przy Zespole Szkół nr 6 w Rzeszowie. Działkowcy
z Rodzinnego Ogrodu Działkowego Małopolanin w Rzeszowie cierpliwie i wyczerpująco odpowiadali uczestnikom wycieczki na ich nierzadko zaskakujące pytania
typu „kim jest piędzik przedzimek?”. Dzieci miały oka-
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zję zapoznać się ze sprzętem ogrodniczym i terminarzem
prac na działce. Po zajęciach praktycznych przyszedł także czas na gry i zabawy na świeżym powietrzu, a wrześniowe słońce i wysoka temperatura sprzyjały tego typu
rozrywkom . Na koniec zorganizowano konkurs wiedzy
ogrodniczej i grillowany poczęstunek. Również jesienią
ubiegłego roku przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego nr 11 w Białej Podlaskiej złożyły wizytę działkowcom w ROD Malwa przy ul. Mickiewicza w Białej
Podlaskiej. Spacer ogrodową alejką umożliwił dzieciom
poznanie różnego rodzaju odmian kwiatów, krzewów i
drzew owocowych. Przedszkolaki poprzez bezpośredni
kontakt z naturą wzbogaciły swoją wiedzę. Ich rówieśnicy w Kolbuszowej w tamtejszym ROD Prefabet z niedowierzaniem i jeszcze większym zaciekawieniem
zwiedzali ogród, w którym swoje domki mają krasnale i
Baba Jaga, a swego czasu Yeti zostawił tam swoje ślady
na jednej z działek. Dzieciom bardzo smakowały borówki amerykańskie oraz czerwone porzeczki. Spodobały im
się również grządki z kolorowymi warzywami, wśród
których największym zainteresowaniem cieszyły się pomidorki koktajlowe.
Takie formy spędzania czasu przez najmłodszych nie
są jednorazowym odstępstwem od reguły, lecz na stałe
wpisują się lekcyjny kalendarz. Te wszystkie inicjatywy

realizowane pod egidą PZD pokazują, że ogrody działkowe nie są jedynie oazami dla seniorów, lecz służą także
jako instrument do prezentowania i przekazywania najmłodszym niezbędnej wiedzy. A o tym, że taka forma zaprzyjaźniania dzieci z przyrodą i przyswajania przez nich
informacji jest słuszna i skuteczna, świadczy fakt, iż „żywe” lekcje przyrody każdorazowo cieszą się wielkim zainteresowaniem wśród uczniów oraz samych pedagogów.
Działalność rodzinnych ogrodów działkowych z myślą o dzieciach to nie tylko aranżowanie i przedstawianie
ciekawych form edukacyjnych, ale także poczynania
wnoszące do świata dzieci urozmaicone gry, zabawy
i konkursy. Z okazji Dnia Dziecka w warszawskim ROD
Sowińskiego odbył się piknik, w którym udział wzięły
dzieci m.in. ze stołecznego Domu Dziecka nr 2 im. Janusza Korczaka oraz z Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło”. Malowanie twarzy na wzór bohaterów
z kreskówek, brokatowe tatuaże, napełnianie balonów
helem, przejażdżki na kucyku, projekcje bajek, obdarowanie każdego z uczestników okolicznościowym medalem oraz paczką z prezentami to tylko niektóre z atrakcji
przygotowanych przez organizatorów. A najlepszym dowodem świadczącym o sensie angażowania się w takie
projekty jest uśmiech dziecka.

Nieobojętni i pomocni
PZD nie poprzestaje na swojej pomocniczo-edukacyjnej działalności skupionej na najmłodszym pokoleniu.
Kontynuowana od lat przez Związek aktywność społeczna na rzecz najbardziej potrzebujących, odbywa się
w zaciszu gabinetów Krajowej Rady i Okręgowych Zarządów, bo nie o blask fleszy przecież tu chodzi. Należy
szczerze oddać Związkowi, iż w kwestiach niesienia pomocy osobom dotkniętym przez los, robi o wiele więcej,
niż zakłada to jego program. PZD ze swoimi inicjatywami wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wszystkich tych,
którzy nierzadko czują się pominięci i odepchnięci na
margines społeczeństwa. W wielu ogrodach działkowych
w całej Polsce przez cały rok prowadzone są przeróżne
projekty, w których uczestniczą osoby chore i niepełnosprawne. Dobrym przykładem przyświecającym idei
otwarcia ogrodów i wykorzystywania ich zasobów jest
ROD Podzamcze w Wałbrzychu. Ogród od przeszło
15 lat nieodpłatnie udostępnia swoje zielone tereny oraz
budynek osobom skupionym w Wałbrzyskim Stowarzyszeniu Osób Szczególnej Troski „Reedukacja”. Kilkunastoosobowa grupa wraz z opiekunami każdego roku już
od wczesnej wiosny dwa razy w tygodniu spotyka się w
ROD, poświęcając czas na rekreację i wypoczynek.
Oprócz tego ROD Podzamcze oddaje do dyspozycji
świetlicę i resztę ogrodowych dobrodziejstw Regionalnemu Stowarzyszeniu Osób z Chorobą Parkinsona.

Chętnych do niesienia pomocy nie brakuje także w Poznaniu, gdzie tamtejszy ROD im. 2. Armii Wojska Polskiego organizuje pikniki dla osób chorych na Alzheimera. Tego typu akcje stanowią doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości,
co w przypadku osób starszych i niekiedy siłą rzeczy samotnych, jest często sposobem na radzenie sobie z codzienną monotonią, samotnością i poczuciem wykluczenia. Również w Kielcach los osób borykających się
z poważnymi problemami zdrowotnymi nie jest obojętny społeczności działkowej. W stolicy województwa
świętokrzyskiego jednym z wielu przejawów działalności dobroczynnej było zorganizowanie przez kielecki
ROD Magnolia wspólnej biesiady osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie oraz działkowców. Ogród
o tej samej nazwie, ale mieszczący się ponad 170 km dalej na południowy zachód – bo w Mikołowie – każdego
roku włącza się w akcje pomocowe, organizując zbiórki
odzieży, żywności i zabawek. Mikołowscy działkowcy
współpracują ze Stowarzyszeniem Uśmiech z Mikołowa, tamtejszą Placówką Wsparcia Dziennego Świetlicą
Opiekuńczo-Specjalistyczną oraz Domem Małego
Dziecka. W czasie powodzi działkowcy zorganizowali
również pomoc dla poszkodowanych w Chełmie Śląskim.
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Zarząd ROD im. T. Kościuszki w Łobżenicy wypełniając podstawowe cele statutowe propagowania idei
ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie, podjął decyzję i nieodpłatnym przekazaniu w użytkowanie na cele edukacyjne Szkole Podstawowej im. KEN w Łobżenicy trzech działek niezagospodarowanych. Działki
zostaną tak przygotowane przez działkowców, by od najbliższej wiosny uczniowie pod okiem nauczycieli mogli
je zagospodarować. Szkoła będzie użytkować działki
zgodnie z przepisami Polskiego Związku Działkowców
w celu wszechstronnej edukacji uczniów i propagowania wiedzy ogrodniczej.
KR PZD wychodzi z założenia, że oferowane przez
Związek wsparcie, nie powinno ograniczać się tylko do
dbania o dobre samopoczucie psychiczne zainteresowanych i potrzebujących grup, ale i fizyczne. W związku z
tym łódzki Rodzinny Ogród Działkowy Polanka również
realizuje program PZD w zakresie zagospodarowania
i modernizacji ROD, jak i przystosowania ogrodu do nowych funkcji. Jedną z inwestycji, którą w 2015 r. zrealizowano w ogrodzie, był park aktywnej rehabilitacji na
świeżym powietrzu.
Za przykład niesienia bezinteresownej pomocy powinna również posłużyć działalność dobroczynna i wrażliwość społeczna, którą można zaobserwować w poczynaniach Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Gorzowie Wielkopolskim. Prowadzona w ramach projektu „ALA i AS” akcja zbierania funduszy dla
małej Laury wciąż przynosi wymierne korzyści. Pieniądze potrzebne na leczenie i rehabilitację dziewczynki

zbierano wspólnie z Zespołem Szkół Ogrodniczych
w Gorzowie Wlkp. Działkowców i młodzieży nie trzeba
było przekonywać, że cel gromadzenia funduszy jest
szczytny, dlatego każdy bardzo chętnie włączył się w akcję. Była to już trzecia inicjatywa na rzecz Laury.
„Działkowcy z entuzjazmem przyjęli wiadomość o tej
inicjatywnie – tym bardziej, że pomagaliśmy kilkuletniej
dziewczynce. Nie było żadnych głosów sprzeciwu, bo
przecież każdy z nas ma w sobie wrażliwość, kiedy mowa o krzywdzie dziejącej się dziecku, ale i w ogóle o potrzebujących” – mówi Prezes Okręgowego Zarządu w
Gorzowie Wlkp. Piotr Wilms. W sumie zebrano 1907
złotych, z czego połowa pochodziła bezpośrednio od
działkowców okręgu gorzowskiego, a środki przekazano
na konto fundacji „Zdążyć z pomocą”. Podziękowań płynących od rodziców chorej Laury, jak i samej dziewczynki, nie było końca, bo jak podkreślali – zebrana
kwota ma niebagatelne znaczenie dla dalszego procesu
leczenia.
PZD wykorzystuje każdą sposobność, by móc brać
czynny udział w organizowaniu pomocy oraz informowaniu o innych inicjatywach charytatywnych prowadzonych przez współpracujące ze Związkiem fundacje i stowarzyszenia. Wykorzystując zasięg swojej witryny internetowej, PZD zachęca do przekazywania 1 proc. podatku Krajowemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomoc Dzieciom”. Organizacja pomaga dzieciom z porażeniem mózgowym, wadami postawy, cukrzycą, epilepsją, głuchoniemym i niewidomym.

Wystarczy nie przeszkadzać
Wiele już powiedziano i napisano o potrzebie utrzymania obecnej ilości ogrodów działkowych w Polsce, a
wręcz ich powiększania. Oprócz pełnienia przez nich
funkcji ekologicznych jakimi jest przywracanie społeczeństwu terenów zielonych, ochrona środowiska przyrodniczego wraz z podnoszeniem standardów ekologicznych otoczenia, ochrona składników przyrody i
kształtowanie zdrowych obszarów; socjalnych, do których należy propagowanie zdrowego stylu życia, poprawa warunków bytowych społeczności miejskiej poprzez
zapewnienie okoliczności do prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, zapewnienie terenów wypoczynkowych zarówno dla działkowców jak i mieszkańców miast poprzez ich otwieranie; niezmiernie istotnym elementem jest również działalność na płaszczyźnie
społeczno-edukacyjnej. Z pełną odpowiedzialnością
można więc rzec, iż PZD dzięki otwarciu się na wiele

środowisk, stworzył wzorowe i przykładne warunki do
pogłębiania i propagowania integracji społecznej.
Wspólnym mianownikiem podjętych i prowadzonych
przez PZD wszystkich szczytnych działań, jest edukacja
najmłodszych oraz akceptacja i aktywizacja osób potrzebujących. Dlatego warto w tym miejscu przypomnieć
słowa Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, że
„Ogrody działkowe są nierozerwalną częścią naszych
miast, dlatego trzeba przede wszystkim zastanawiać się
nad tym, jak je rozwiać, a nie likwidować”. Nie można
się z tym nie zgodzić, bo jak pokazują powyższe przykłady – żeby ktoś miał możliwość niesienia bezinteresownej i skutecznej pomocy, wystarczy mu zwyczajnie
w tym nie przeszkadzać. Dla dobra wszystkich tych, którzy tej pomocy oczekują, powinni pamiętać o tym przede
wszystkim oficjele administracji publicznej.
ŁP
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V. PODSUMOWANIE WYDARZE¡ W 2015 ROKU
Rok 2015 obfitował w wa˝ne dla działkowców wydarzenia.
Poni˝ej prezentujemy najwa˝niejsze z nich.
Styczeƒ

Obradująca w styczniu 2015 r. KR PZD uregulowała w
drodze dwóch uchwał kwestie funkcjonowania Funduszu
Inwestycyjnego, którego środki są przeznaczone na finansowanie działań inwestycyjnych w Związku.
• Koniec ustawowych walnych zebrań w ROD
18 stycznia 2015 r. dobiegł końca czas wyznaczony
przez ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych na przeprowadzenie zebrań, na których wszyscy działkowcy
w ROD mieli zadecydować o wyborze stowarzyszenia zarządzającego ogrodem.
• Działkowcy w wyborach samorządowych
Po raz pierwszy do wielu lat działkowcy kandydujący
w wyborach samorządowych rekomendowani przez struktury Polskiego Związku Działkowców osiągnęli tak dobre wyniki. Cieszy nas, że na różnych szczeblach
samorządu terytorialnego wybrano 398 działkowców. Z
tej grupy 59 działkowców wybranych zostało na funkcje
prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, przewodniczących rad miejskich, gminnych i powiatowych.

• Projekt ustawy „Stop Rozbiórkom Altan” został
skierowany do drugiego czytania
Sejmowa Komisja Infrastruktury w całości przyjęła projekt opracowany i zgłoszony przez Komitet Inicjatywy
Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan” i skierowała go
do drugiego czytania w Sejmie.
• Fundusz Obrony ROD
Krajowa Rada PZD podjęła nową uchwałę w sprawie
szczegółowych zasad funkcjonowania Funduszu Obrony
ROD. Fundusz Obrony funkcjonuje w PZD od 2009 r. Należało jednak dostosować jego funkcjonowanie do nowych podstaw prawnych, na jakich oparta jest działalność
PZD.
• Działkowcy bronią gruntów warszawskich ROD
przed propozycjami Stowarzyszenia „dekretowiec”.
OZ Mazowiecki PZD skierował list do Prezydenta M.
St. Warszawy.
Warszawa za sprawą Stowarzyszenia „Dekretowiec”,
które przedłożyło komisji senackiej propozycje w zakresie likwidacji wszystkich ROD w Warszawie, stała się języczkiem uwagi. Szczególnie niepokojące wydają się
działania, jakie stołeczni urzędnicy zaczęli podejmować
w minionym roku, po wejściu w życie nowej ustawy o
ROD. Zagrożone są nie tylko ogrody położone w stolicy
na terenie objętym działaniem dekretu Bieruta, ale także
ogrody objęte roszczeniami byłych właścicieli nieruchomości, którzy domagają się uznania wywłaszczenia ich za
bezprawne" - napisał OZ Mazowiecki w liście do Prezydenta Warszawy. W sprawie zabrała też głos KR PZD.
• Czy krakowskie ROD będą musiały płacić za
użytkowanie gruntów?
Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę w sprawie
zmiany zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy
Miejskiej Kraków, w związku z zapisami ustawy z dnia
13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.
Uchwała ta okazała się bardzo niekorzystna dla krakowskich ROD i działkowców, gdyż nałożyła opłatę za użytkowanie w wysokości 0,02% wartości nieruchomości
zajmowanych przez ogrody. W ten sposób „pod płaszczykiem” ustawy służącej obronie działkowców, obciążono
osoby mające działki w ROD kosztami z tytułu użytkowania działek.
• KR PZD o podjętych rozwiązaniach w zakresie
inwestycji i remontów w ROD

Luty
• Sejm uchwalił ustawę „Stop Rozbiórkom Altan”
Wielki sukces działkowców i PZD! Po wielomiesięcznych pracach i ponad 700 tysięcy podpisów poparcia Sejm
uchwalił ustawę, która zabezpiecza altany działkowe
przed rozbiórką. 436 posłów głosowało za ustawą,
3 wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw. Posłowie
nie mieli żadnych wątpliwości co do tego, że projekt jest
słuszny i potrzebny.
• Reprywatyzacja – koszmar działkowców
Z tytułu roszczeń toczy się kilkaset postępowań sądowych i administracyjnych wobec ogrodów działkowych
na terenie całego kraju. Dotyczy to nawet ogrodów, które
powstały jeszcze przed wojną. Działkowcy powinni być
świadomi, że z powodu roszczeń zagrożony jest majątek
ich własny, jak i Związku.
• Nowy ogród działkowy w Toruniu
W Okręgu Toruńsko-Włocławskim Polskiego Związku
Działkowców zbudowano nowy Rodzinny Ogród Działkowy, jako ogród odtworzeniowy po zlikwidowanych
ROD „Kogucik’ i „Złote piaski” w Toruniu.
• Ogrodom w Grudziądzu grozi likwidacja
„W miarę wzrostu bogactw rośnie i chciwość – im więcej kto ma, tym więcej pragnie” – te słowa Owidiusza najlepiej oddają sytuację trzech grudziądzkich ogrodów
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działkowych, którym grozi likwidacja na skutek roszczeń.
• Nowelizacja ustawy śmieciowej – zmiany dla
działkowców
W dniu 1 lutego 2015 r. weszła w życie nowelizacja
ustawy śmieciowej, która wprowadziła opłatę ryczałtową
za wywóz śmieci z nieruchomości, na których znajdują
się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym
ROD.

trzydziestoletnią tradycją. Zaliczany jest do jednego z najpiękniejszych ogrodów w Polsce, jak i w Europie. Jednak
dziś jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Wszystko za sprawą spadkobierców, którzy odzyskali prawa do
zajmowanych przez niego terenów. Oferują oni działkowcom ich kupno za astronomiczną kwotę 8,5 milionów złotych!
• Wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich dziękuję PZD za stanowisko ws. działań dot. ustawy reprywatyzacyjnej
– Dziękuję za stanowisko Krajowej Rady Polskiego
Związku Działkowców w sprawie reprywatyzacji. Podzielam Państwa poglądy w tej kwestii. To bardzo ważny społecznie problem – napisał wicemarszałek Wenderlich.
• Interpelacja Posła Kazimierza Ziobro w sprawie
ustawy reprywatyzacyjnej
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, jako
reprezentant milionowej społeczności polskich działkowców, która niejednokrotnie odczuwała skutki braku kompleksowej regulacji problemu roszczeń byłych właścicieli
zwróciła uwagę, iż w dalszym ciągu w naszym kraju nie
ma systemowych rozwiązań w tej kwestii. [...] W związku z powyższym poseł zwrócił się do Ministerstwa z pytaniami dotyczącymi prac nad ustawą.
• Odpowiedź ministra Skarbu Państwa na interpelację poselską w sprawie reprywatyzacji
„W odniesieniu do postulatów Polskiego Związku
Działkowców dotyczących zablokowania możliwości restytucji mienia należy zauważyć, że roszczenia reprywatyzacyjne dawnych właścicieli lub ich następców
prawnych co do zasady nie mogą być zaspokajane poprzez
zwrot nieruchomości w tych sytuacjach, w których nieruchomość została zbyta na rzecz osoby trzeciej - podmiotu
prywatnego, tj. gdy decyzja nacjonalizacyjna wywołała
nieodwracalne skutki prawne. W takim przypadku sąd powszechny zasądza odszkodowanie. Jednak w zależności
od okoliczności konkretnej sprawy sąd może uznać, że nie
zachodzą nieodwracalne skutki prawne i brak jest podstaw
do odmowy zwrotu danej nieruchomości w naturze, jednak ocena taka leży w wyłącznej kompetencji sądu” - odpowiedział Minister Skarbu Państwa na interpelację
poselską Macieja Orzechowskiego z PO w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej.
• List Ministra Skarbu Państwa do Prezesa PZD
Eugeniusza Kondrackiego
„Pragnę podziękować za wyrażenie stanowiska w sprawie postulowanych rozwiązań przedstawionych do wykorzystania przy projektowaniu ustawy. Pragnę również
poinformować, że w chwili obecnej w Ministerstwie Skarbu Państwa prowadzone są prace mające na celu oszacowanie potencjalnych roszczeń reprywatyzacyjnych w sakli
całego kraju” – napisał Minister do Prezesa PZD.
• Problem reprywatyzacji dostrzega Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Marzec
• Projekt regulaminu ROD trafił do konsultacji
w ogrodach
Krajowa Rada PZD wsłuchuje się w głos działkowców,
dlatego projekt regulaminu ROD został przekazany do
wszystkich ROD w celu zapoznania się z nim i przesyłania uwag.
• Czy śląscy działkowcy zostaną sprzedani razem
z terenami ogrodów?
PZD walczy o działkowców z Jastrzębia Zdroju i Mszany. Niezrozumiała postawa władz lokalnych dała bowiem
Jastrzębskiej Spółce Węglowej pretekst by stwierdzić, że
sposobem na poprawę jej sytuacji finansowej będzie sprzedaż gruntów ogrodów wraz z działkowcami. Spór trwa od
7 lat. Bezpośrednio zagrożonych jest około 950 użytkowników działek i ich rodzin. Mimo to władze nie reagują.
• Działkowcy potrzebują ustawy reprywatyzacyjnej
W związku z publiczną debatą w przedmiocie reprywatyzacji, Krajowa Rada PZD, jako reprezentant milionowej
społeczności polskich działkowców, która wielokrotnie
odczuwała skutki braku kompleksowej regulacji problemu roszczeń byłych właścicieli, stwierdza iż polski ustawodawca powinien niezwłocznie wprowadzić systemowe
rozwiązania w tej materii.
• Roszczenia do gruntów ROD
W związku z narastającym problemem roszczeń do
gruntów ROD oraz coraz bardziej dotkliwymi skutkami
dla PZD i działkowców Krajowa Rada PZD po raz kolejny zbadała stan roszczeń do gruntów ROD.

Kwiecieƒ
• Krajowe konkursy „Rodzinny Ogród Działkowy
Roku 2015” i „Wzorowa Działka Roku 2015”.
Kolejna edycja krajowych konkursów jest okazją do pokazania swojego ogrodu i wyróżniających się na tle innych użytkowników – działek. Celem konkursów jest
m.in. propagowanie dobrych wzorów zagospodarowania
działek, promocja różnych sposobów ich zagospodarowania oraz wymiana doświadczeń pomiędzy użytkownikami.
• Niszcząca siła roszczeń, czyli jak spadkobiercy
próbują zlikwidować najpiękniejszy ogród w Polsce
„Zalesiany” w Niewodnicy Kościelnej to ogród z ponad
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Podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału
Konstytucyjnego, Prezes SN podkreśliła, że egzekwowanie prawa jednostki, choć niepodważalnego i ważnego,
nie może się wiązać się z krzywdą całego społeczeństwa.
• Realizacja ustawy o ROD z 13 grudnia 2014 r.
Polski Związek Działkowców z wielką powagą podszedł do realizacji ustawy. Dotychczasowe działania
wszystkich struktur Związku i działkowców w sprawie
wdrażania ustawy są prawidłowe i prowadzone z pożytkiem dla ogrodów działkowych i miliona polskich rodzin.
• Problem śmieciowy w ogrodach działkowych
Władze Gminy Koronowo znalazły sprytny sposób na
zrobienie oszczędności. Nie dość, że nałożyły na działkowców przeszło stuprocentową podwyżkę opłat za wywóz śmieci, to uwzględniły w niej koszty oczyszczania
terenu przyległego do ogrodów. Burmistrz Koronowa nie
przejął się tym, że decyzja radnych jest niezgodna z ustawą o ROD.

nych ze zlikwidowanego ROD 23 Lutego w Poznaniu
przez Beatę N. i dodatkowo pozwanych o bezumowne korzystanie z działki przez Hannę R., która umową zbycia
wierzytelności od Beaty N. przejęła prawa do dochodzenia odszkodowań i wynagrodzeń od działkowców, wyrokami Sądu zostało uwolnionych od groźby zapłaty
wielotysięcznych odszkodowań.
• KR PZD popiera zmiany w ustawie o ochronie przyrody
Prezydium KR podziela pogląd wyrażony w propozycjach rządowego projektu dotyczącego zmiany ustawy o
ochronie przyrody, ponieważ obowiązujące przepisy zbyt
restrykcyjnie chronią stan zadrzewień i krzewów w Polsce, przez co są szczególnie uciążliwe dla działkowców.
Działki w ROD mają służyć w głównej mierze rodzinom
do produkcji warzyw i owoców, jak również do wypoczynku i rekreacji. Dlatego, aby je uatrakcyjnić w wielu
ogrodach sadzone są drzewa i krzewy ozdobne. PZD zaleca oczywiście sadzenie drzew i krzewów słabo rosnących . Jest to jednak tylko zalecenie, a nie wymóg formalny. Szczególnie krzewy ozdobne, które chętnie są sadzone w ogrodach po wielu latach tracą na atrakcyjności
i zajmują zbyt dużo miejsca na małych powierzchniowo
działkach.

Maj
• Wrocław chce zabetonować ogrody
Władze Wrocławia zamierzają wyrzucić działkowców
z terenów zarezerwowanych niegdyś pod budowę autostrady, a niewykorzystanych na ten cel. Choć miasto nie
ma prawa do tych gruntów, ma już pomysł, by postawić na
nich biurowce.
• Ogrody działkowe są potrzebne społeczeństwu
Ogrody działkowe były tematem wyemitowanego 5 maja w telewizyjnej „Jedynce” programu „Świat się kręci”.
Widzowie programu mogli się przekonać, czym są ogrody działkowe, jakie dobro stanowią dla działkowców, ale
i dla całego otoczenia. 98 proc. telewidzów w głosowaniu
smsowym opowiedziało się za dalszym istnieniem ogrodów.
• Były ugory – są ogrody działkowe
Na gdańskich Stogach, w miejscu dawnego nieużytku o
powierzchni ok. 3 ha, powstały nowe ogrody działkowe.
• Pozyskiwanie funduszy unijnych przez PZD
PZD rozpoczął starania o pozyskanie środków unijnych
na modernizację i rozwój ROD.
• Premier Ewa Kopacz spotkała się z działkowcami
Szefowa rządu spotkała się z działkowcami oraz przedstawicielami PZD w jednym z warszawskich ROD. Po
spotkaniu Kopacz oświadczyła, że dzięki nowelizacji Prawa budowlanego i kilku innych ustaw - podpisanej w
kwietniu przez prezydenta Bronisława Komorowskiego 950 tys. należących do działkowców małych domków
może nadal funkcjonować. "Nikt tego nie będzie kazał burzyć" - podkreśliła premier.
• Korzystne wyroki dla byłych działkowców z ROD
im 23 Lutego w Poznaniu
Po blisko 2 latach niepewności i wielokrotnym stawaniu
przed Sądem Rejonowym kilku działkowców wyrzuco-

Czerwiec
• Inwestycje i remonty w ROD
Związek prowadzi szeroko zakrojoną politykę inwestycyjną polegającą na stałym unowocześnianiu rodzinnych
ogrodów działkowych i poprawie ich wizerunku poprzez
ich wyposażanie w nowoczesne urządzenia, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych elementów infrastruktury, mających wpływ na funkcjonalność ogrodów .
• W toruńskim ogrodzie działkowym powstała plenerowa siłownia
W Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „100-lecia Zakładów Mięsnych” w Toruniu, wysiłkiem zarządu ROD, jak
również przy dużym zaangażowaniu działkowców, zbudowana została plenerowa siłownia, która przeznaczona
jest dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów przebywających na terenie ogrodu. Miejsce to jest bazą dla aktywnego, rodzinnego wypoczynku na świeżym powietrzu
dla działkowców, ich rodzin i bliskich.
• OZ Mazowiecki zawiadamia Prokuratura Generalnego
Nieprawidłowości przy reprywatyzacji, zwłaszcza
w Warszawie, skłoniły Prokuratora Generalnego do zalecenia prokuratorom objęcia tych postępowań specjalnym
nadzorem. Ostatnio media zapowiedziały reprywatyzację
ponad 30 ha terenów ROD przy al. Waszyngtona w Warszawie. Doniesienia medialne budzą zdumienie. Sprawa
ciągnie się od lat, a już w 2006 roku prokuratura dotarła do
dokumentów wskazujących na bezzasadność roszczeń.
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Dlatego OZ Mazowiecki PZD apeluje do Andrzeja Seremeta o osobiste zainteresowanie się sprawą.
• Prokurator zgłasza swój udział w postępowaniu
w sprawie kompleksu ROD Waszyngtona
Bardzo dobra informacja dla działkowców! Pismem
z dnia 23 czerwca 2015r. Prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie poinformował Okręgowy Zarząd Mazowiecki, że zgłosił swój udział w postępowaniu administracyjnym, prowadzonym przez Wydział Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych
Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie użytkowania wieczystego gruntu dotyczącego nieruchomości w Warszawie
przy ul. Kinowej, al. Waszyngtona i al. Stanów Zjednoczonych i aktywnie w nim uczestniczy.
• Okręgowe Zjazdy Delegatów PZD
W czerwcu we wszystkich okręgach odbywały się Zjazdy.
• Nowelizacja prawa budowlanego - jakie zmiany
dla rodzinnych ogrodów działkowych?
Z dniem 28 czerwca 2015 r. weszła w życie ustawa z
dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła wiele korzystnych zmian w prawie budowlanym. Przede
wszystkim znacząco uprościła i skróciła cały proces budowlany. Zmiany obejmą również rodzinne ogrody działkowe, co jest bardzo dobrą wiadomością dla ROD, gdzie
inwestycje i remonty to bardzo ważny temat.
• List Ministra Infrastruktury i Rozwoju do Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego
„Resort infrastruktury i rozwoju uważa za wskazane, aby
w obecnej sytuacji łagodzenia następstw tzw. „dekretu Bieruta” nie dokonywać kosztem rodzinnych ogrodów działkowych. Trudno byłoby bowiem pogodzić koncepcję
zaprezentowaną przez Stowarzyszenie „Dekretowiec”, polegającą na pozyskaniu przez Gminę m. st. Warszawy gruntów zajmowanych obecnie przez rodzinne ogrody
działkowe, a następnie ich zbyciu oraz przeznaczenie uzyskanych ze zbycia środków na zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu
Państwa na podstawie dekretu warszawskiego, z realizowaną przez Państwo polityką wspierania rozwoju ogrodnictwa działkowego” – pisze Minister Infrastruktury i Rozwoju
w liście do Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego.
• PZD przyjęło założeń dla struktur Związku w zakresie pozyskiwania środków unijnych na potrzeby
PZD i ROD
PZD uznało za słuszne, a nawet konieczne, podjęcie
przez jednostki organizacyjne PZD działań zmierzających
do uzyskania pomocy ze środków unijnych.
• Dofinansowania dla ROD z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 16 Wojewódzkich Fundu-

szy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mają możliwość skorzystania rodzinne ogrody działkowe. Pozyskane środki mogą być przeznaczone na szeroko rozumianą
ochronę środowiska, w tym przywracanie różnorodności
biologicznej oraz edukację ekologiczną.
• PZD walczy o prawo działkowców do odszkodowań
Roszczenia to problem niezwykle trudny i dotkliwy, zarówno dla działkowców, jak i PZD. W Polsce toczy się co
najmniej kilkanaście spraw, w których nie tylko byli właściciele i ich spadkobiercy, ale też osoby, które roszczenia
po prostu odkupiły licząc na milionowe zyski, podważają
przejęcie gruntów przez władze publiczne i żądają likwidacji ROD i wydania terenu, a niejednokrotnie też zapłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z ziemi.
Tymczasem działkowcy muszą pozostawić w ogrodach
cały swój dobytek. Kto zatem ma zapłacić działkowcom
za ich majątek?

Lipiec
• XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD uchwalił statut
Podczas XII Krajowego Zjazdu Delegatów dużą część
obrad poświęcono dyskusji nad zapisami i zmianami
wprowadzonymi do statutu PZD. - Byliśmy zmuszeni
wprowadzić zmiany w statucie, by odpowiadał on organowi nadzoru i by nie było żadnych wątpliwości ani formalnych ani merytorycznych - mówił Prezes.
• XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD wybrał władze na kolejną kadencję
W drugim dniu obraz XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD delegaci stawili się rano, by pełni nowych sił obradować i dyskutować nad przyszłością i programem PZD
na kolejną kadencję. Delegaci przyjęli sprawozdanie z
działalności KR PZD w kadencji 2012 - 2015. Wybrali też
nowe władze, w tym członków Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowej Rady, Prezydium i Prezesa PZD.
• Rozstrzygnięcia krajowych konkursów
W dniu 15 lipca br. Prezydium Krajowej Rady PZD
podjęło uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2015”
i „Wzorowa Działka Roku 2015”. Z uchwałami i galerią
zdjęć zwycięskich ogrodów można zapoznać się na stronie pzd.pl
• Realizacja postanowień Zjazdu
XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD przyjął program,
który określa zadania na kolejną kadencję władz PZD.
Zjazd uchwalił także 8 stanowisk i 2 apele, które określają politykę Związku na najbliższą przyszłość. Odnoszą się
one do najważniejszych problemów, z którymi zmaga się
dzisiaj PZD, jak również do tych, które mogą wystąpić w
przyszłości
• Nowy plac zabaw w ROD „Kolejarz” w Bolesławcu
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Na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz” w Bolesławcu, odbyło się uroczyste otwarcie placu
zabaw.
• Niebezpieczny Barszcz Sosnowskiego wkroczył
do ogrodów
Barszcz wkracza na tereny ogrodów działkowych,
o czym informują okręgowe zarządy PZD m.in. w Zielonej
Górze (ROD „Metalowiec” w Jasieniu) i Gdańsku. W całym kraju odnotowuje się przypadki poparzeń przez
barszcz Sosnowskiego. To imponujących rozmiarów, piękna roślina –jednak niezwykle groźna dla zdrowia,
a nawet życia ludzi i zwierząt, już po minutowym kontakcie w niewielkiej odległości.
• Wartość rekreacyjno-wypoczynkowa rodzinnych
ogrodów działkowych tematem badań naukowych
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe aglomeracji miejskich są przedmiotem dyskusji nie tylko samorządów terytorialnych, ale również instytucji naukowych. W jednej
z lubelskich uczelni - na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, prowadzone są badania w ramach pracy
magisterskiej nt. atrakcyjności rekreacyjno-wypoczynkowej terenów zielonych Lublina.
• Zawiązały się Kolegia Prezesów ROD
Zakończył się okres sprawozdawczo wyborczy w Polskim Związku Działkowców. Ostatnim jego akcentem było ustalenie regionalnych (miejscowych) Kolegiów
prezesów – ciał, które stanowią forum wymiany doświadczeń i ustalają kierunek współpracy ROD z samorządem
terytorialnym.

• Okręgowe Zjazdy Delegatów PZD - podsumowanie
Okręgowe zjazdy delegatów odbyły się w tym roku w
trudnych warunkach logistycznych, gdyż w zasadzie bezpośrednio po walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, które wybierały delegatów na te zjazdy. We
wszystkich okręgach przygotowania przeprowadzono w
sposób sprawny i zgodny z wymogami statutu PZD.
• Związek intensyfikuje działania w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów ROD
Polski Związek Działkowców niezwłocznie od wejścia
w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku, podjął działania w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów ROD.
Było to konieczne, gdyż PZD nie do wszystkich terenów
rodzinnych ogrodów działkowych może wylegitymować
się tytułem prawnym do gruntów. Od 19 stycznia 2014 r.
minęło ponad półtora roku i w tym czasie dzięki zaangażowaniu wszystkich struktur Związku udało się wiele zrobić w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów ROD.
• Prezydium KR PZD przyjęło priorytetowe zadania dla struktur PZD w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy
o ROD
Prezydium Krajowej Rady PZD, po zapoznaniu się z
dotychczasową realizacją regulacji stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD oraz
uwzględniając stanowisko Krajowej Rady PZD w tej sprawie przyjmuje priorytetowe zadania do realizacji przez
struktury Związku.
• Pozyskiwanie środków unijnych dla ROD
Prezydium Krajowej Rady PZD w zakresie pozyskiwania środków z Funduszy Unijnych oraz z Funduszy
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla ROD,
przyjęło priorytetowe zadania do realizacji przez struktury Związku.
• Sukces PZD w Sądzie Najwyższym
Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie skargi kasacyjnej PZD od orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Krakowie
w sprawie dotyczącej roszczeń z tytułu bezumownego korzystania za tereny ROD Wrzos i Kalina w Krakowie. W
orzeczeniu tym SN w pełni poparł stanowisko Związku i
uchylił wyrok w części zasądzającej od PZD przeszło 600
tys. zł. Sprawa będzie ponownie rozpatrywana przez Sąd
w Krakowie.
• Krajowe Dni Działkowca w Tczewie
„Prawdziwe Zwycięstwo Demokracji” pod takim hasłem przewodnim na Bulwarach Nadwiślańskich w Tczewie odbywały się 56. obchody Krajowych Dni Działkowców. Było tłumnie, gwarnie i radośnie. W obchodach
uczestniczyło ponad 700 działkowców z całej Polski,
a także zacni goście. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Premier Ewa Kopacz, minister środowiska Maciej Grabowski parlamentarzyści wszystkich ugrupowań.
• Prezesi ROD uhonorowani za długą pracę

Sierpieƒ
KR PZD zwróciła się z listem do wszystkich Marszałków Województw, deklarując otwartość Związku, jako
partnera społecznego, w pracach nad formułowaniem zapisów dokumentów strategicznych dla wszystkich regionów Polski. PZD postulowało też uwzględnienie potrzeb
rodzinnych ogródków działkowych w programach finansowanych ze środków europejskich.
• II posiedzenie Krajowej Rady PZD
13 sierpnia 2015 r. odbyło się w Warszawie II posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes
PZD Eugeniusz Kondracki. Porządek obrad był bardzo
obszerny, ponieważ Krajowa Rada musiała podjąć decyzje w wielu ważnych dla Związku sprawach.
• Ocena XII Krajowego Zjazdu PZD
Krajowa Rada wysoko ocenia przygotowanie, przebieg
i wyniki XII Krajowego Zjazdu Delegatów, który odbył
się w dniach 2–3 lipca 2015 r. w Warszawie. Jego dorobek
potwierdza, że był on świętem samorządu działkowców
i sukcesem całej społeczności działkowej. Krajowa Rada
uznała, że był to jeden z najlepiej przeprowadzonych Zjazdów pod względem organizacyjnym i merytorycznym.
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Wyjątkowym wydarzeniem podczas tegorocznych obchodów 56. Krajowych Dni Działkowca było uroczyste
wręczenie podziękowań byłym Prezesom Rodzinnych
Ogrodów Działkowych, którzy przez wiele lat sprawowali
swoje obowiązki i wraz z końcem kadencji zakończyli
swoją pracę. Ich oddanie dla PZD, czynna praca w obronie ustawy o ROD oraz Związku, przyczyniły się do budowania wspólnego dobra, jakim są ogrody działkowe.
Był to moment wzruszający dla wielu osób.

ku od lutego br. Regulamin wszedł w życie 1 stycznia
2016 r.
• Wielki sukces PZD! Związek nabył prawo użytkowania aż do 24 wrocławskich ROD
Wielomiesięczne wysiłki Okręgowego Zarządu we
Wrocławiu w zakresie regulacji stanu prawnego terenów
ROD przyniosły pozytywne efekty dla działkowców.
Dzięki uporowi i determinacji władz okręgowych i Krajowej Rady, Polski Związek Działkowców nabył prawo
użytkowania to terenów 24 wrocławskich ROD, które zajmują ponad 176 ha. To blisko aż połowa wszystkich terenów, do których o prawa ubiega się OZ we Wrocławiu.
• Miasto Katowice odpowiada na apel w sprawie
współpracy z PZD
„Miasto Katowice dostrzega istotną rolę obszarów zielonych w strukturze przestrzennej miasta oraz ich bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców. Odzwierciedlone jest to w zapisach dokumentów strategicznych
oraz dokumentach dotyczących planowania przestrzennego.”
• PZD wspiera warszawskie ogrody w walce o zachowanie ROD w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Cztery warszawskie ogrody „Energetyk - Górnik – Nauczyciel”, „Kolejarz”, „Kinowa” oraz „25 - lecia PRL”
walczą o zachowanie ich terenów, jako zieleni działkowej,
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
W tym celu działkowcy wystosowali apel do radnych
dzielnicy Praga Południe o poparcie ich prośby, co mogłoby pomóc im w uzyskaniu pozytywnych dla nich decyzji od planistów Urzędu Miasta Warszawy. Do ich apelu
przyłączyła się Krajowa Rada PZD, która także skierowała w tej sprawie pismo do radnych dzielnicy Praga Południe w Warszawie.
• „Zielona szkoła” - sukces ROD im. Ceynowy w
Wejherowie
Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.
Floriana Ceynowy w Wejherowie mogą poszczycić się nie
lada sukcesem ponieważ udało się im przeprowadzić inwestycją pod nazwą „Zielona szkoła – uczmy dzieci dbania o przyrodę”.
• Coraz mniej czasu na regulację stanu prawnego
gruntów ROD
Do 25 października br. Polski Związek Działkowców
złożył wnioski o uregulowanie stanu prawnego gruntów
1.324 ROD. Stanowi to 77% wszystkich ogrodów, wobec
których PZD może ubiegać się o przyznanie prawa użytkowania. Kolejne wnioski są w trakcie przygotowania.
• Pozyskiwanie środków na rozwój ROD z budżetów gmin
Krajowa Rada PZD przypomina zarządom ROD o możliwości ubiegania się o dotacje celowe z budżetu Gmin.
Obecne unormowania zawarte w art. 17 ustawy z dnia 13
grudnia 2013 r. o ROD, dają podstawy prawne gminom

Wrzesieƒ
• Działkowcy walczą o budżety obywatelskie
Budżet obywatelski to ogromna szansa na dobre i potrzebne inwestycje nie tylko dla miast, ale także i dla ogrodów działkowych. W ten sposób ogrody mogą zyskać
potrzebne środki finansowe na rozwój infrastruktury
ROD.
• Czy ROD pomogą Warszawie zostać Zieloną Stolica Europy w 2018 roku?
Warszawa, w ślad za innymi stolicami europejskimi, stara się o tytuł Zielonej Stolicy Europy, który przyznaje Komisja Europejska. Jednym z głównych elementów
branych pod uwagę w konkursie jest zieleń w mieście,
a w tej dziedzinie ogrody działkowe w stolicy niewątpliwie mocno się wyróżniają.
• Wojewoda Lubelski deklaruje współpracę z PZD
Wojewoda zapewnił o swoim poparciu dla idei ogrodnictwa działkowego i zadeklarował chęć dalszej współpracy ze Stowarzyszeniem Polskiego Związku Działkowców. Jest dobra i ważna deklaracja, która napawa
optymizmem i daje nadzieję na lepszą przyszłość lubelskich rodzinnych ogrodów działkowych.
• Wreszcie sprawiedliwy wyrok
Od wielu lat nie tylko poznańskich działkowców bulwersują wyroki sądowe , jakie zapadały w sprawie ROD
im. 23 Lutego w Poznaniu. Od 1998 r. toczyła się batalia
o obronę tego ogrodu zagrożonego likwidacją wskutek
roszczeń Beaty N., która od spadkobierców byłych właścicieli wywłaszczonych w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia kupiła w 1997 roku prawa do nieruchomości. Wniesiona przez pełnomocnika procesowego Panią Mecenas Krystynę Pardej-Nettmann skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego została przez Sąd przyjęta
i rozpoznana.

Paêdziernik
• Krajowej Rady PZD przyjęła Regulamin ROD
W dniu 1 października br. w Warszawie odbyło się
III posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Eugeniusz Kondracki Prezes PZD. Najważniejszy
dokument uchwalony na tym posiedzeniu to Regulamin
ROD. Konsultacje nad tym regulaminem trwały w Związ-
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do udzielenia dotacji przeznaczonej na rozwój ROD, a w
szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury
ogrodowej, o ile wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do ROD.

bezpieczne otwarcie ogrodów na społeczność lokalną i
mieszkańców.
• IV posiedzenie Krajowej Rady PZD
W Warszawie, w dniu 25 listopada 2015 r. odbyło się
czwarte w tej kadencji posiedzenie Krajowej Rady PZD,
któremu przewodniczył Prezes Związku Eugeniusz Kondracki. Tematyka posiedzenia była bardzo obszerna i ważna z punktu widzenia ogrodów działkowych i praw
działkowców.
• Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nadzieją dla
rodzinnych ogrodów działkowych
Jak pokazuje analiza stanu prawnego terenów rodzinnych ogrodów działkowych, 1/3 ogółu ROD zlokalizowana jest na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym. Brak jasnego i klarownego tytułu prawnego do terenu, skutkować może bardzo poważnymi i realnymi konsekwencjami dla grupy ponad 300 tysięcy indywidualnych
użytkowników, których to prawa majątkowe, ściśle powiązane są z tytułem do gruntu po stronie stowarzyszenia
ogrodowego PZD.

Listopad
• Ogrody w Tczewie podpisały porozumienie
9 listopada 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Tczewie podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy
Miastem Tczew a tczewskimi ogrodami działkowymi reprezentowanymi przez Kolegium Prezesów ROD PZD w
Tczewie.
• WSA stwierdzał: PZD jest stroną w postępowaniu o zwrot wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłych właścicieli
Dobre wieści dla ROD objętych dekretem Bieruta. Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał niezmiernie istotny
– z punku widzenia problemów, z jakimi boryka się Polski Związek Działkowców – wyrok.
• Walka z bezdomnością w ogrodach działkowych
Późna jesień i zima to dla bezdomnych czas walki o
przetrwanie. W Polsce nie istnieją konkretne dane pozwalające na określenie skali bezdomności i zagrożenia bezdomnością, a szacunkowe dane mówią o ok. 30 tys. do
nawet 300 tys. osób. Każdego roku w okresie zimowym
odnotowywane są przypadki wykorzystywania przez bezdomnych altanek znajdujących się na terenach rodzinnych
ogrodów działkowych.
• Miesięcznik „działkowiec” najlepiej sprzedającym się czasopismem o tematyce ogrodniczej w Polsce!
Miesięcznik „działkowiec” jest liderem sprzedaży
wśród czasopism o tematyce ogrodniczej i działkowej. To
wyraźny sygnał, że jest to pismo potrzebne, które dobrze
służy swoim czytelnikom, w tym działkowcom.
• Otwarte Ogrody – zarządy kieleckich ROD przecierają szlaki
Od dłuższego już czasu można zauważyć wyraźny
wzrost zainteresowania rodzinnymi ogrodami działkowymi. Przejawia się ono nie tylko w chęci posiadania działki – otóż coraz częściej możliwością wejścia na teren
ogrodu i skorzystania z jego uroków zainteresowane są
też osoby spoza grona działkowców. Tę tendencję dostrzegają zarządy ROD, które starają się wymyślić sposoby na

Grudzieƒ
• KR PZD wzięła udział w przygotowaniu Szlachetnej Paczki
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców i Wydawnictwo „działkowiec” oraz pracownicy obu instytucji
z radością i zapałem kolejny już raz włączyli się w akcję
Szlachetnej Paczki. W tym roku Swoje wsparcie zaoferowali także pracownicy Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD. Jednocząc nasze siły kolejny raz pokazaliśmy
otwarte serca, zdolne do hojnej i bezinteresownej pomocy potrzebującym. Mamy nadzieję, że przygotowana
przez nas Szlachetna Paczka sprawi im wiele radości i satysfakcji.
• PZD dołączy do ogólnopolskiego projektu „Więcej niż energia”
Z inicjatywy czterech organizacji: Greenpeace Polska,
Polska Zielona Sieć, WWF Polska i ClientEarth powstał
ruch poparcia dla energetyki odnawialnej pod hasłem
„Więcej niż energia”. Wśród wielu organizacji pozarządowych i branżowych, samorządów oraz organizacji samorządowych i instytucji, które działają na rzecz rozwoju
OZE (Odnawialnych Źródeł Energii), zaproszony został
do współpracy także Polski Związek Działkowców.
Opr. AH
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